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ABSTRACT 
 

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 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.  
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WOORD VOORAF 
 

Ik wens graag iedereen te bedanken voor de steun, de afleiding, de mogelijkheden, het 

geduld, het opvangen van frustraties en de tips tijdens het schrijven van dit werk.  

 

In het bijzonder wil ik graag de directie, het personeel en de geïnterviewde gedetineerden 

van de Strafinstelling van Oudenaarde bedanken om het empirisch deel van dit onderzoek 

mogelijk te maken. Philippe De Ridder, onderwijscoördinator van deze gevangenis, 

verdient daarbij een extra woordje dank voor zijn tijd, flexibiliteit, begrip en geloof in 

mijn kunnen.  

 

Daarnaast wens ik ook mijn begeleider Leo Van Garsse te bedanken voor de kritische 
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bij voorbaat voor het aandachtig lezen van deze nogal groot uitgevallen masterproef.  

 

 

Aan allen, bedankt!  

De “merci-chocolaatjes” staan al te blinken op de kast!  
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INLEIDING 
 

Ervaringen geven vaak aanleiding tot een diepere reflectie en wekken interesse om 

bepaalde problemen/grenzen die men ervaart toch nog eens nader te bekijken. De laatste 

jaren deed ik ietwat ervaring op in twee verschillende settings: enerzijds binnen het 

“tweede-taalonderwijs
1
” en anderzijds binnen het onderwijs in de gevangenis. Met 

betrekking tot het eerste was ik in de praktijk voornamelijk actief als trainer ‘Nederlands 

voor Anderstaligen’ in Brussel binnen het talencentrum CLL, op theoretisch vlak 

verdiepte ik me tijdens een Erasmusjaar in Berlijn in de Duitse bevindingen m.b.t. taal als 

integratiemiddel, voornamelijk toegespitst op de lagere en secundaire schoolcontext. De 

tweede setting die ik aanhaalde doelt op mijn ervaringen tijdens de stage die ik in het 

eerste deel van dit schooljaar liep bij de onderwijscoördinator van de Strafinstelling van 

Oudenaarde (SIO). 

 

Deze twee contexten –tweedetaalonderwijs en onderwijs aan gevangenen-  hebben met 

elkaar gemeen dat ze beiden een specifieke en niet onbelangrijke relatie hebben met 

(re)integratie. Dit deed mij stilstaan bij de bijzondere casus van anderstaligen in de 

gevangenis; en hoe het onderwijs aan anderstalige gedetineerden dan wel in relatie staat 

tot integratie. Wat mij daarbij opviel was dat zowel in literatuur als uit mijn eigen 

ervaring -relatief gezien- anderstaligen oververtegenwoordigd zijn in de gevangenis
2
, 

maar tegelijkertijd hebben de meeste gevangenissen geen overschot aan deelnemers voor 

de cursussen Nederlands Tweede Taal (NT2), vaak zelfs integendeel. 

 

Redenen hiervoor kunnen tweeërlei zijn: aan de ene kant gaat het dan om (vaak 

praktische)  problemen aan de aanbiederskant (bijv. bij het organiseren van het aanbod: te 

klein aantal anderstaligen van gelijkaardig taalniveau om het vereiste aantal te behalen in 

kleine gevangenissen), aan de andere kant –en dit is wat ik graag wil verdiepen in dit 

eindwerk– is er ook een bepaald deel van de anderstalige gedetineerden die (los van 

organisatorische problemen) geen interesse toont in het aanbod.  

 

Wanneer er in de maatschappij groepen/individuen bestaan die geen engagement willen 

opnemen in het aanleren van de voertaal van die maatschappij, is het dan een legitieme 

zorg van de maatschappij om zich druk te maken over deze groepen/individuen? In 

Vlaanderen binnen het huidige beleid ziet men dat men zich ongetwijfeld druk maakt 

hierover. Niet enkel verlangt men van iedere nieuwkomer dat het eerste wat hij/zij doet de 

taal leren is; de taal beheersen wordt door de media ook als een belangrijk argument voor 

integratie beschouwd. In de recente media-aandacht bij de uitwijzing van de jonge 

asielzoekers Scott Manyo en Parweiz Sangari werd de zin ‘hij was/is hier perfect 

                                                 
1
 Tweedetaalonderwijs is de benaming die gegeven wordt om een onderscheid te maken met 

vreemdetaalonderwijs. Bij tweedetaalonderwijs gaat het over die taal die in de maatschappij waar de 

taallessen gegeven worden de dominante voertaal is. Vb. Iemand die in Vlaanderen Spaans (als een 

vreemde taal ≠  moedertaal)  leert is een vreemdetaalleerder, iemand die in Vlaanderen of Nederland 

Nederlands (als vreemde taal) leert is een tweedetaalleerder. 
2
 “In 2003 lag het percentage vreemdelingen in de Belgische gevangenissen tussen de 35 en de 40%, 

waarbij vreemdelingen slechts een deel van de anderstaligen van de gevangenis uitmaken. De 

schommelingen voor de laatste 10 jaar [1993 – 2003], in het relatieve aandeel van de populatie 

vreemdelingen in de totale penitentiaire bevolking, gebeuren tussen een minimum van 38% en een 

maximum van 43%. Toch is een duidelijke stijging van het aantal vreemdelingen in absolute getallen 

zichtbaar vanaf 1998.” (Snacken, Keulen, & Winkelmans, 2004, pp. 16-17) Het percentage vreemdelingen 

omvat nog niet het percentage anderstaligen, maar echt betrouwbare cijfers zijn daar niet gemakkelijk over 

te vinden. 
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geïntegreerd’ in verschillende media steevast gevolgd door ‘hij spreekt al vloeiend 

Nederlands’. ( (Clint.be, 2012); (MNM Radio, 2012); (Deredactie.be, 2012); (Knack, 

2012); (De Morgen, 2012)) 

 

Er heerst een betrekkelijk groot maatschappelijk draagvlak voor het stellen van de 

voorwaarde “leren van Nederlands” voor bijna alle levenssferen die te herkennen zijn in 

de omschrijving van ‘het recht op een menswaardig bestaan’ zoals beschreven in de 

Belgische Grondwet
3
, o.a. van werk, sociale zekerheid, huisvesting, culturele en 

maatschappelijke ontplooiing. Nog los van de vraag of deze voorwaardestelling al dan 

niet gerechtvaardigd is, –hier speelt een heel debat over taal als middel tot integratie –  

heeft de omstandigheid dat “de kennis van het Nederlands” vaak als noodzakelijke 

voorwaarde tot integratie gezien kan worden in Vlaanderen ertoe geleid dat de lessen 

NT2 (Nederlands als ‘tweede’ taal) een bijzondere betekenis kregen.  

 

Men kan zich afvragen in hoeverre iemand de vrijheid van anderen schaadt, door zelf niet 

de voertaal van de maatschappij waarin hij/zij leeft te leren. Mensen die dit engagement 

niet willen/kunnen/mogen
4
 opnemen, hebben veel beperktere (legale) mogelijkheden om 

deel te nemen aan de huidige Vlaamse maatschappij. Maar misschien wel genoeg 

mogelijkheden om een naar eigen oordeel menswaardig bestaan te leven. Op dit punt wil 

ik terugkomen op de eerder gestelde sociale vraag: moet de maatschappij zich zorgen 

maken over de mogelijkheid die zij biedt aan individuen om egoïstisch/asociaal/niet-

integratiegericht te zijn? Het begrip egoïstisch is hier natuurlijk een zeer normatief begrip 

en hangt samen met een bepaalde invulling van het begrip ‘integratie’. Zo kan deze vraag 

evengoed omgekeerd gesteld worden: moet de maatschappij zich zorgen maken over de 

integratiemogelijkheid/bereidheid die zij NIET biedt aan individuen die de taal niet 

willen/kunnen/mogen leren? 

 

Ik ben dit schrijven gestart met de vermelding dat niet enkel het tweedetaalonderwijs, 

maar ook het onderwijs aan gedetineerden vaak in het teken van (re)integratie wordt 

gesteld. De Vlaamse Gemeenschap biedt onderwijs aan in de gevangenis met oog op re-

integratie van gedetineerden, dit echter geformuleerd als een recht van de gedetineerde, 

waarbij benadrukt wordt dat de uiteindelijke keuze tot deelname bij de gedetineerde zelf 

blijft te liggen. De Vlaamse regering heeft haar missie en visie opgesteld in het 

Strategisch Plan in 2000; dit wordt als volgt omschreven op blz. 15:  

De Vlaamse Gemeenschap waarborgt het recht van alle gedetineerden en 

hun directe sociale omgeving op een integrale en kwaliteitsvolle hulp- en 

                                                 
3
 Artikel 23 van de gecoördineerde grondwet van 1994 stelt dat ieder het recht heeft een menswaardig 

bestaan te leiden. Daartoe waarborgen de wet, het decreet of de in artikel 134 bedoelde regel (d.w.z. De 

gewestordonnanties), rekening houdend met de overeenkomstige plichten, de economische, sociale en 

culturele rechten, waarvan ze de voorwaarden voor de uitoefening bepalen. Die rechten omvatten: 1) het 

recht op arbeid en de vrije keuze van beroepsarbeid in het raam van een algemeen werkgelegenheidsbeleid 

dat onder meer gericht is op het waarborgen van een zo hoog en zo stabiel mogelijk werkgelegenheidspeil, 

het recht op billijke arbeidsvoorwaarden en een billijke beloning, alsmede het recht op informatie, overleg 

en collectief onderhandelen; 2) het recht op sociale zekerheid, bescherming van de gezondheid en sociale, 

geneeskundige en juridische bijstand; 3) het recht op een behoorlijke huisvesting; 4) het recht op de 

bescherming van een gezond leefmilieu; 5) het recht op culturele en maatschappelijke ontplooiing. IN 

(Bouverne-De Bie M. , Het forensisch welzijnswerk en de 'sociale integratie'-doelstelling, 2002, p. 379). 
4
 Wanneer mensen niet kunnen of mogen, maar wel willen dit recht opnemen, dan duidt dit op een lacune in 

het garanderen van het recht op maatschappelijke dienstverlening. Dit verwijst dan terug naar wat ik eerder 

“(praktische) problemen aan de aanbiederskant” genoemd heb.  
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dienstverlening zodat ook zij zich harmonisch en volwaardig kunnen ontplooien 

in de samenleving.
5
  

Bij de verduidelijkingen hiervan valt te lezen: We schrijven niet 

„waarborgt een integrale en kwaliteitsvolle hulp- en dienstverlening‟, […] Het 

is niet de Vlaamse Gemeenschap die bepaalt wat de gedetineerde nodig heeft in 

functie van een harmonieuze en volwaardige ontplooiing in de samenleving. 

Vanzelfsprekend zullen we de gedetineerden informeren, sensibiliseren en een 

beroep doen op hun verantwoordelijkheid t.a.v. hun reïntegratie in de 

samenleving. De uiteindelijke beslissing hierover blijft echter bij hen. (Vlaamse 

Gemeenschap, 2000, p. 16) 

Deze expliciete nadruk op hulp- en dienstverlening als recht –ook in de gevangenis– 

heeft eigenlijk sinds het begin van haar bestaan al (en nog steeds) moeten vechten 

tegen kritiek. Deze kritiek kwam meestal uit niet-academische hoek en de 

rechtsbeweging heeft de laatste vijftien jaar ook steeds meer voet in aarde gekregen in 

de regelgeving. Eva Brems (Brems, 2009, p. 796) stelt vast dat “Ruim zestig jaar na 

de UVRM mensenrechten een dominant discours zijn in het recht en de internationale 

verhoudingen.” 

 

Echter, ook in sommige academische bronnen werd recent kritiek geuit tegen de 

radicalisering van een rechtenperspectief binnen hulp- en dienstverlening aan 

gedetineerden. Vandenbogaerde & Verplaetse (2008, p. 177) formuleren hun kritiek 

in het kader van re-integratie van (ex)gedetineerden door tewerkstelling als volgt: 

“Hoewel er getracht wordt iedereen te bereiken is ook hier het probleem dat zij die 

niet willen, blijkbaar ook niet moeten. Is het niet op dat punt dat net het schoentje 

wringt? Als de gedetineerde ooit weer vrijkomt moet hij zijn plaats in de samenleving 

innemen, of hij dit nu wil of niet.  […] Onzes inziens mag het echter voor gedetineerden 

niet vrijblijvend zijn te participeren.” 

 

Dit ‘plichtendiscours’ valt niet eenvoudig te plaatsen tegenover het ‘rechtendiscours’. Een 

voorbeeld kan dit duidelijk illustreren. De Liga voor mensenrechten stelde in oktober 

2011op hun website een visietekst over gedifferentieerde strafuitvoering voor met als 

titel ‘Een zinvolle detentie, hoe doen we dat?’. Hierin bekritiseren zij de huidige hiaten 

tussen noden en aanbod binnen de begeleiding van gedetineerden: ‘Vandaag komt het 

aanbod inzake de invulling van de straftijd tot stand door een samenspel van 

individuele initiatieven van de gevangenisdirectie en de actoren van de 

gemeenschappen. De gedetineerden schrijven vrij in voor wat hen interesseert en wat 

voorhanden is. […] Aanbod en noden aan begeleiding zijn dus niet op elkaar 

afgestemd en worden niet of laattijdig vastgesteld. Om aan deze gebreken tegemoet te 

komen wordt de GISP [Gedifferentieerd en integratief strafuitvoeringsparcours] 

voorgesteld. Bij de strafuitvoering die volgens dit principe verloopt moet de 

strafrechter beschikken over een rapport over de persoon van de gestrafte. Op basis 

van de nood aan begeleiding en het ingeschatte gevaar op recidive, duidt de rechter 

aan in welk type huis de gestrafte welk programma moet volgen. (Liga voor 

mensenrechten, 2011)
6
 Een plicht opgelegd vanuit het rechtendiscours aldus.  

 

Ik wens deze discussie open te trekken, maar tegelijkertijd binnen dit bestek ook af te 

bakenen tot een discussie over het aanbod Nederlands voor anderstaligen in de 

gevangenis. Een hoge maatschappelijke druk (en zelfs verplichting) is bij dit aanbod 

                                                 
5
 Eigen onderlijning.  

6
 Eigen onderlijning. 
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niet onbekend buiten de gevangenismuren. Vanuit de geschetste situatie probeer ik in 

dit proefschrift aanzetten tot kritisch denken te geven 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?”  

 

Deze vraag naar wat legitiem en humaan kan worden gezien binnen detentie is niet nieuw 

en is in de loop van de geschiedenis sterk gewijzigd. De Ridder & Beyens (2012) stellen 

terecht vast dat deze evolutie [in oververtegenwoordiging van vreemdelingen in de 

gevangenis; in België opvallend gestegen tussen 1985 en 1995, van 27.6% naar 41.0%, 

daarna redelijk gelijklopend] het gevangeniswezen en haar administratie voor 

aanzienlijke uitdagingen stelt. Enerzijds is het belangrijk om na te gaan hoe de 

basisrechten van deze gedetineerden gerealiseerd worden intra muros, zoals bepaald in 

de Basiswet van 12 januari 2005. […] Anderzijds kan de vraag gesteld worden hoe 

(inter)nationaal geformuleerde doelstellingen zoals herstel, rehabilitatie en re-integratie 

ten volle gerealiseerd kunnen worden voor deze steeds groeiende groep in de gevangenis. 

(De Ridder & Beyens, 2012, p. 323) Dit werk wil een bijdrage leveren 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 alleen de basisrechten van 

gedetineerden wil respecteren, maar ook doelstellingen als (re)integratie nastreeft.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze masterproef is opgedeeld in vier stukken: (I) een eerste stuk geeft een theoretische 

achtergrond en bespreking van de vragen die gesteld werden in de inleiding, deel twee 

(II) bestaat uit een bespreking van de gebruikte methoden bij het empirisch deel van dit 

onderzoek, in deel drie (III) worden de resultaten van dit empirische deel weergegeven en 

tenslotte worden in de discussie (IV) de resultaten van zowel het theoretisch, als het 

empirisch deel besproken en kritisch bereflecteerd.
7
  

 

Het theoretische deel werd opgesplitst in vier hoofdstukken en afgesloten met een 

voorlopig besluit. Het eerste hoofdstuk bespreekt de doelstelling ‘(re)integratie’ zoals 

die op verschillende manieren in het volwassenenonderwijs voorkomt, de focus komt 

daarbij te liggen op de integratiedoelstelling binnen taalonderwijs. Het tweede hoofdstuk 

                                                 
7
 De bibliografische verwijzingen gebeuren conform het APA 5.0-referentiesysteem. Extra commentaren of 

aanvullende informatie worden in de vorm van voetnoten weergegeven. 
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tracht een overzicht te geven van het denken over criminaliteit en straf door de 

geschiedenis. Deze achtergrondinformatie is essentieel voor het begrijpen van de 

verschillende benaderingen die in ons strafrechtsysteem gelaagd voorkomen. Hoofdstuk 

drie schetst het wettelijk kader rond hulp- en dienstverlening aan gedetineerden zowel 

nationaal als internationaal (met een focus op onderwijs). Het laatste hoofdstuk zoomt in 

op de eigenlijke onderzoeksgroep van dit onderzoek: anderstaligen in de gevangenis. 

 

Dit theoretisch deel wordt aangevuld, richting gegeven en bijgestuurd door het empirisch 

(exploratief kwantitatief) gedeelte van het onderzoek. Via een semigestructureerd 

interview werd getracht de beleving van anderstalige gedetineerden ten opzichte van het 

aanbod NT2 in de gevangenis te achterhalen.   
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I  THEORETISCH KADER 

Hoofdstuk 1: Het begrip “(re)integratie” als doelstelling  binnen 
onderwijs 

Volwassenenonderwijs in relatie tot (re)integratie 
 
Het begrip (re)integratie 
Het begrip ‘integratie’ wordt in het van Dale-woordenboek vertaald als “het maken van of 

opnemen in een groter geheel, het als gelijkwaardig opnemen van een bevolkingsgroep 

[…] in een bepaalde maatschappij” (Vandale Woordenboek Online, 2012). Het gaat dus 

uit van ‘het groter geheel’: het groter geheel dient ‘het (nog) niet opgenomene’ op te 

nemen en een plaats te geven binnen  het geheel. Het groter geheel is niet statisch en er is 

dus ook niet vastgelegd wat dan wel ‘normaal functioneren’ inhoudt. Wanneer dit wel zo 

zou zijn, spreekt men over ‘assimilatie’; wat volgens van Dale “gelijkmaking, 

aanpassing” (Vandale Woordenboek Online, 2012) betekent. In de bespreking die volgt 

zal echter blijken dat deze woorden niet steeds gebruikt worden in deze betekenis. Bij 

verschillende manieren waarop integratie huidig soms ingevuld wordt, bedoelt men 

feitelijk ‘assimilatie (evt. op lange termijn)’. 

 

Maria Bouverne-De Bie (2002) omschrijft drie benaderingen waarop sociale integratie 

begrepen werd en wordt: de ‘klassieke’ benadering berustend op de idee van een sociaal 

contract tussen individu en samenleving; de ‘kritische’ benadering berustend op de idee 

van sociaal leren; en ten slotte de ‘structurele’ benadering. (Bouverne-De Bie M. , 2002, 

p. 353) De opvatting van de eerste benadering is dat men pas sociaal geïntegreerd is indien 

men overeenstemt in bepaalde belangen en ervaringen. Wat tegengesteld is moet worden 

rechtgetrokken en op elkaar worden afgestemd teneinde samenhang en bijgevolg een 

coherente en stabiele samenleving te bekomen. Net als binnen het klassieke strafrecht (Zie 

Hoofdstuk 2) gaat men uit van een zeer rationalistisch en abstract mensbeeld. De 

begripsomschrijving van de klassieke benadering staat haaks op deze die gegeven wordt in 

Van Dale. De theorie van het sociaal leren is wel beduidend anders. De klemtoon komt te 

liggen op voorwaarden waarbinnen een wenselijke waardenconsensus tot stand kan komen. 

In plaats van enkel overdracht van waarden en normen tracht men ook –door het 

ondersteunen van bepaalde sociale leerprocessen–  communicatieve en zelfreflectieve 

vaardigheden [te ontwikkelen] om conflicten in dialoog en met respect voor eenieders 

inbreng op te lossen. (Bouverne-De Bie M. , 2002, p. 356) Ondanks duidelijke verschillen 

hebben de eerste en de tweede benadering datgene gemeen, waarin de derde benadering zo 

opvallend verschilt. De eerste twee benaderingen begrijpen ‘sociale integratie’ in termen van 

individuele socialisatie, de laatste echter begrijpt ‘sociale integratie’ op een structureel 

niveau. De structurele benadering ziet integratie (en ook niet-integratie) in samenhang en 

als gevolg van maatschappelijke ontwikkelingen die inwerken op individuele interacties. In 

de woorden van de begripsverduidelijking in van Dale: het groter geheel heeft ook een 

invloed op hoe/of het ‘niet-opgenomene’ erin kan slagen opgenomen te worden. Structurele 

integratie heeft niet enkel een functionele, maar ook een morele dimensie. De eerstgenoemde 

dimensie duidt erop dat men de vooropgestelde participatie in de verschillende 

levensdomeinen ook effectief en efficiënt wil bereiken. De morele dimensie heeft te maken 

met de vraag aan welke normen mensen moeten voldoen teneinde de mogelijkheden om 

menswaardig te leven rechtvaardig te kunnen verdelen. Welke normen moet iemand 

bijvoorbeeld volgen om op de arbeidsmarkt te kunnen fungeren en welke rechten heeft hij 

hierbij? (Vandenbogaerde, 2008, p. 20) Naast een morele en functionele dimensie spreekt 
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Bouverne-De Bie (2002) ook over een expressieve dimensie. Deze verwijst naar de 

mogelijkheid participatie te kunnen verbinden aan een eigen waardekader. Naar de justitiële 

context  toe betekent deze dimensie […] het respect voor de betrokkenen (Bouverne-De Bie 

M. , 2002, p. 362). Bijvoorbeeld: als participant aan integratiegerichte activiteiten zelf te 

kunnen bepalen wat belangrijk is voor je eigen project van menselijke waardigheid.  

 

Mensen die in de gevangenis verblijven worden voor een bepaalde periode (letterlijk zelfs) 

uit de samenleving gelicht. Vermits de maatschappij steeds verandert, dienen ex-

gedetineerden dan ook te RE-integreren in de maatschappij. De specifieke casus die ik in het 

laatste hoofdstuk zal bespreken, nl. (deelname aan onderwijs door) anderstalige 

gedetineerden, kan zowel beschouwd worden als een groep die niet-geïntegreerd (in de 

samenleving én in de gevangenis) is omwille van het niet machtig zijn van de dominante taal, 

alsook niet-geïntegreerd (in de samenleving) doordat ze in de gevangenis verblijven. Hoe 

deze niet-integratie ingevuld en aangevoeld wordt is natuurlijk afhankelijk. Deze masterproef 

tracht de aandacht te vestigen op welke benadering(en) overheersen (zowel in wetteksten als 

in het aanbod, alsook in de beleving van deze gedetineerden), om van daaruit te kunnen 

duiden hoe dit een invloed heeft op de druk die men legitiem acht ten aanzien van 

anderstalige gedetineerden in hun keuze tot het opnemen van engagement m.b.t. deelname 

aan onderwijs. Het mag duidelijk zijn dat de verschillende dimensies en benaderingen van 

integratie ook hier vaak op gespannen voet met elkaar staan.  

 
Onderwijs als (re)integratiegerichte activiteit8 
Met de inleidende zin van het persbericht over een onderzoek uit 2008 naar de stand van 

zaken van het “levenslang leren” in België is de toon van het huidig discours over 

volwassenenonderwijs als belangrijke hefboom tot arbeid onmiddellijk gezet: Zowel op 

de werkvloer als voor onze persoonlijke ontwikkeling is blijven leren en bijscholen 

tegenwoordig van cruciaal belang. (FOD Economie, 2009) Het onderwijs als oplossing 

voor sociale uitsluiting wordt hierdoor vaak als vanzelfsprekend voorgesteld: een 

opleiding verhoogt de kansen op de arbeidsmarkt en arbeid wordt beschouwd als van 

essentieel belang te zijn om optimaal in de huidige samenleving te integreren. 

(Vandenbogaerde, 2008, p. 24) Re-integratiegericht onderwijs wordt aldus steevast 

gekoppeld aan de mogelijkheden die scholing en diploma’s bieden om de kansen op de 

arbeidsmarkt te verhogen.  

 

De link tussen sociale integratie en arbeid is ook internationaal geen onbesproken thema: 

de term ‘workfare’ eist reeds geruime tijd op verschillende manieren plaats op binnen het 

‘welfare’-discours. Lister (2000) en Jordan ( (2001); (2004)) wijzen op de wijzigingen die 

het sociaal werk in Groot-Brittanië onderging onder de regering-Blair. De focus van ‘The 

New Labour’ op het wegwerken van sociale uitsluiting als hoofddoel van zijn 

programma, met tewerkstelling (employment) als de beste oplossing daarvoor, is daarbij 

kenmerkend. Een groot aantal welvaartstaten werden in Europa hervormd ten dienste van 

de “activatie” van dat gedrag dat bijdraagt aan grotere kansen op de arbeidsmarkt (van 

Berkel, 2010; Handler, 2004 IN (Wright, 2012, p. 309)).  
 

Voor anderstalige werkzoekenden wordt niet enkel laaggeschooldheid ervaren als een 

grote hindernis voor de arbeidsmarkt, ook de ‘taalachterstand Nederlands’ wordt 

gehekeld als oorzaak van  werkloosheid. De VDAB wijst er op dat 15,8 % van de 

                                                 
8
 Binnen dit bestek wordt enkel ingegaan op volwassenenonderwijs als (re)integratiegerichte activiteit. 

Voor meer informatie over hoe onderwijs voor kinderen en jongeren zich integratiegericht opstelt, is 

‘sociale pedagogiek’ een goed zoekterm.  
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werkzoekenden een taalachterstand in het Nederlands hebben (VDAB, Taalachterstand 

Nederlands bij werkzoekenden, 2011) en 53% van de laaggeschoolden werkloos is 

(VDAB, 2008). Deze cijfers worden gekaderd als logisch gevolg van de hogere eisen aan 

de beroepsbevolking in onze huidige maatschappij: De evolutie naar een diensten- en 

kenniseconomie, toenemende globalisering en technologische ontwikkeling vragen meer 

en meer hoger opgeleiden. Laaggeschoolden hebben het steeds moeilijker een job te 

vinden of te behouden en lopen een hoger risico op (langdurige) werkloosheid. Het is dan 

ook niet verwonderlijk dat in Vlaanderen zowat één op twee werkzoekenden 

laaggeschoold is en dat hun werkloosheidsgraad drie maal hoger ligt dan die van 

hooggeschoolden. (VDAB, 2008) Echter: in tegenstelling van wat we zouden verwachten 

van de aangekondigde vraag naar meer en meer hoger opgeleiden, bleek uit ander 

VDAB-onderzoek dat opleidingsniveau niet allesbepalend is: de scholingsgraad heeft bij 

werkzoekenden boven de dertig jaar nagenoeg geen enkel effect meer op de snelheid 

waarmee een werkzoekende een job vindt. (VDAB, 2008)  

 

Toch blijft men onderwijs en opleiding aanhalen als dé oplossing voor werkloosheid.  In 

schril contrast met de wijze waarop binnen de gevangenis onderwijs en arbeid als 

fundamenteel recht van gedetineerden benadrukt wordt (Zie Hoofdstuk 3), staat het 

activeringsbeleid dat de VDAB in de hierboven aangehaalde documenten looft. In haar 

besluit over de cijfers in verband met de taalachterstand Nederlands bij werkzoekenden 

formuleert zij dat als volgt: ‘Het Vlaamse inburgeringsdecreet, dat vrijwel alle 

nieuwkomers verplicht om Nederlands te leren, kwam dan ook niet te vroeg, […] De 

inburgeringsplicht voor ‘oudkomers’ met een werkloosheidsuitkering of een leefloon gaf 

de VDAB en de OCMW’s het wettelijke instrument om werkzoekende ‘oudkomers’ in te 

burgeren. Het volgen van taallessen Nederlands is momenteel een vereiste van 

werkbereidheid waardoor ook de autochtone werkzoekenden met taalachterstand ‘gevat’ 

zijn. Sinds 2009 is er het ‘sluitend taalbeleid’ in de VDAB dienstverlening, waarbij nieuw 

ingeschreven werkzoekenden getest worden op de kennis van het Nederlands. Indien 

nodig is er doorverwijzing naar een ‘Huis van het Nederlands’ voor niveaubepaling en 

volgt een gepaste opleiding ‘Nederlands tweede taal’ (NT2).’ (VDAB, 2011, p. 6) Het 

volgen van taallessen Nederlands wordt gezien als een ultiem teken van werkbereidheid 

en een legitieme voorwaarde voor deelname aan de arbeidsmarkt. De verplichting 

Nederlands te leren werd door de VDAB dan ook toegejuicht.  

 

Binnen het Decreet voor volwassenenonderwijs (2007) is een gelijkaardige benadering op 

te merken. Voor anderstaligen kunnen de lessen Nederlands als ‘tweede’ taal (NT2) 

onrechtstreeks als toegangspoort tot het volwassenenonderwijs  gezien worden. Er wordt 

immers van uitgegaan dat men eerst dient aan te tonen voldoende Nederlands te kennen, 

voor men aan een andere opleiding kan deelnemen, vermits binnen het huidig 

onderwijsbeleid de eis gesteld wordt dat Vlaams onderwijs in het Nederlands dient te 

zijn. Dat de kennis van het Nederlands steeds meer als noodzakelijke voorwaarde tot 

integratie gezien wordt in Vlaanderen leidde ertoe dat de lessen NT2 een bijzondere 

betekenis kregen. 

 
Specificiteit NT2 (of ruimer: tweedetaalleerders) binnen het 
volwassenenonderwijs 
Inge Schuurmans en Carine Steverlynck beschreven n.a.v. een studie voor het Vlaams 

Ministerie voor Onderwijs en Vorming in 2008 het specifieke aan NT2 als volgt: Het 

verschil tussen NT2 en andere vreemdetalenonderwijs zit vooral in de context(en) 

waarbinnen de taal gebruikt moet worden, bij een doelpubliek dat afwijkt van het 
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doelpubliek in het vreemdetalenonderwijs leeft een ander verwachtingspatroon bij de 

cursisten wat betreft de contexten. Waar een kind impliciet en met voldoende tijd 

kennismaakt met de maatschappij en haar diverse verwachtingen, moet de volwassen 

tweede taalleerder hier op korte tijd in ingewijd worden. Het tweede taalonderwijs is dus 

bij uitstek onderwijs dat de verwachtingen en kenmerken van de maatschappij moet 

koppelen aan de kenmerken en verwachtingen van haar cursisten in een passend en 

eerder kort en dus intensief aanbod. Als we hierbij ook de politieke en maatschappelijke 

belangstelling en de veelheid aan partners en stakeholders die met het onderwijsveld 

verbonden zijn optellen, is een apart studiegebied gerechtvaardigd. (Schuurmans & 

Steverlynck, 2008, p. 18)  

 

Wetenschappelijk onderzoek over volwassenen tweedetaalleerders is echter beperkt; 

Mathews-Aydinli (2008) spreekt in een overzichtsstudie over een understudied 

population. Het grootste deel van onderzoek op deze doelgroep gebeurde in Australië, 

Canada, Engeland en de Verenigde Staten. De resultaten van internationaal onderzoek 

zijn niet altijd eenvoudig over te nemen naar het nationaal niveau. In deze materie speelt 

de ‘grootte’ van de taal die geleerd moet worden een grote rol op de motivatie van de 

leerders. In Australië, Canada, Engeland en de Verenigde Staten gaat het dan over het 

Frans en het Engels, beide talen met een grote verspreidheid en een groot aantal sprekers 

over de wereld. Hiermee dient rekening gehouden te worden bij de interpretatie van 

internationaal onderzoek over tweedetaalleerders. 

 

Mathews-Aydinli maakt een opdeling in tweedetaalleerders in een academische setting en 

tweedetaalleerders in ‘reguliere volwasseneneducatie’ vermits de contextuele en 

individuele verschillen hier zeer groot zijn. De academische setting bestaat voornamelijk 

uit cursisten uit het hoger onderwijs met een relatief homogeen profiel qua leeftijd en 

schoolse achtergrond; het leren van een vreemde taal maakt deel uit van hun academische 

vorming. De anderstaligen in de reguliere volwasseneneducatie bestaat daartegenover uit 

een zeer heterogene groep qua leeftijd, nationaliteit, schoolse kennis, leerbehoefte enz.; ze 

zetten de stap tot een tweedetaalopleiding met zicht op de integratie in het gastland. 

(Mathews-Aydinli, 2008) De NT2-cursussen die in deze masterproef besproken worden, 

behoren tot deze tweede categorie.  

 

Over wat men juist met deze tweedetaallessen wil bereiken blijven nog vele vragen open 

en ongetheoretiseerd, bijvoorbeeld: Should the goal of adult ESL [ESL= English as 

Second Language] classes be that the students learn to cope with the basic necessities of 

life or that they be progressing toward full integration into the native English speaking 

community? (Mathews-Aydinli, 2008, p. 205) De eerder aangehaalde rendementstudie 

van Schuurmans & Steverlynck (2008) duidt er op dat de keuzevrijheid in te spelen op de 

leerbehoefte van cursisten in het Vlaamse kader zeer beperkt is doordat de contexten in 

het NT2-onderwijs voor alle cursisten op uniforme wijze zijn vastgelegd. Lindberg & 

Sandwal (2007) wijzen er ook op dat de huidige arbeidsmarktgerichtheid binnen het 

discours over volwasseneneducatie het soms moeilijk maakt het leren van de taal aan te 

wenden bij het ondersteunen van cursisten in het realiseren van hun behoeften op lange 

termijn. “Longterm goals for immigrants to achieve personal and professional 

development and future citizenship are often overshadowed by demands for more efficient 

language training to speed up entrance to the labour market.” (Lindberg & Sandwall, 

2007) In eigen land uiten Jacobs & Doorslaer (2000) kritiek op de manier waarop binnen 

het aanbod basiseducatie, dat primair gericht is op sociale redzaamheid en integratie, vaak 

sterk gekleurd wordt vanuit de gedachte ‘leren als voorwaarde voor’ participatie. Ook zij 
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verwijzen naar het aanbod Nederlands als tweede taal dat hierin typerend is. “Dit leren 

wordt gelegitimeerd en georganiseerd vanuit de idee dat de integratie-inspanning (in 

concreto het leren van Nederlands) vooraf moet worden geleverd door de migranten in 

kwestie als voorwaarde om deel te kunnen nemen aan onze samenleving. Het 

inburgeringsbeleid dat Nederland sinds 1996 voert is hiervan een zeer expliciet 

voorbeeld dat bij ons stilaan navolging krijgt: in zeshonderd uur een nieuwe taal leren, 

zodat de nieuwkomers na een jaar zelfstandig kunnen functioneren in de samenleving. 

Mooi als ambitie, ware het niet dat tegelijk ook dat ‘functioneren in de samenleving’ als 

volgt wordt afgeslankt: als resultaat van dit verplichte inburgeringstraject moeten de 

cursisten doorstromen naar een educatief vervolgtraject of de arbeidsmarkt. (Jacobs & 

Doorslaer, 2000, p. 192) Dat bij deze ‘afslanking’ niet gelijk welk educatief 

vervolgtraject ondersteund wordt, stipt de reactie van een ‘asielvinder’ in een recent 

interview in Humo aan: “Het probleem is dat het OCMW me op dit moment pusht om wat 

voor werk dan ook aan te nemen. […] Je wilt niet weten hoe vaak ze me al hebben 

voorgesteld om te gaan schoonmaken, appelen te plukken of bij McDonald’s te gaan 

werken, zoals veel ongeschoolde asielzoekers. Maar als ik dat doe, dan zit ik vast, hè! Ik 

zal zo’n job nooit kunnen combineren met een studie. Die kans moeten ze me toch 

geven?” (Schoenaerts, 2012, p. 35) 

 

Niet enkel de context en de doelgroep maken van de tweedetaallessen een witte raaf in 

het volwassenenonderwijs; deze lessen zijn vaak betaald en aangemoedigd vanuit het 

taalbeleid dat een land voert en dat deel uitmaakt van het integratiebeleid van dat land 

waarin het leren van de standaardtaal vaak een grote rol toebedeeld krijgt. 

Taal als integratiemiddel 
Sedert eind vorige eeuw kan er in een groot deel Europese landen een verstrenging 

worden waargenomen met betrekking tot de condities voor ‘nieuwkomers’, voor 

‘allochtonen’ die al meerdere jaren in een van de Europese landen wonen en voor 

‘asielzoekers’; eigenlijk voor iedereen in het kader van integratie. Een van de meest 

opmerkelijke condities is taalvaardigheid, vaak samenhangend met maatschappijkennis. 

We bespreken eerst kort deze internationale tendens, alvorens dieper in te gaan op de 

klemtoon op taal in het Belgische, respectievelijk Vlaamse integratiebeleid.  

 
Internationaal 
Sinds de jaren ’90 van de vorige eeuw is het discours over integratie sterk veranderd. 

Ondanks dat migratie en globalisering geen volstrekt nieuwe fenomenen zijn, is het wel 

typisch deze tijd dat migratie als een belangrijk probleem gezien wordt. Migratie heeft 

(en heeft altijd al) een bepaalde samenhang vertoont met economische motiveringen. Er 

zijn duidelijke patronen te herkennen zowel in de migratiestromen alsook hoe de 

betrokken landen hiermee omgaan. (Standaert, 2008) De globalisering neemt steeds 

grotere proporties aan en de uitbreidingen van Europa hebben migratiestromen (binnen 

Europa) vergemakkelijkt. Elk land apart is daardoor steeds op zoek naar een evenwicht 

tussen hoe men het reilen en zeilen binnen de landsgrenzen kan laten samengaan met een 

internationale/Europese gerichtheid. Taal vormt hierbij vaak een groot obstakel. Het 

dominant integratiediscours in heel Europa gaat uit van monolinguale landen (of delen 

van landen), waarbij deze ene ‘standaardtaal’ gezien wordt als het belangrijkste middel 

van samenhorigheid. Een middel tot gemeenschapsvorming, met een kijk op de 

samenleving waarbij men veronderstelt dat de ‘beste’ samenleving er één is met zo 

weinig mogelijk verschillen tussen de in deze samenleving wonende groepen. Niet zelden 

wordt door critici gesproken over de mythe van de onveranderlijke standaardtaal als 
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ondersteuning van the myth of the nation (Hogan-Brun, Mar-Molinero, & Stevenson, 

2009). Een gelijke taal wordt dan verondersteld mensen een gevoel van zekerheid en 

vertrouwen te geven. Men ziet een gelijke taal niet enkel als voorwaarde, maar ook als 

voldoende voorwaarde voor zo’n eenheidsgevoel. Bovendien gaat men er vaak van uit dat 

diegene die de dominante taal spreken ook de waarden en normen overgenomen hebben. 

Het discours lijkt ervan uit te gaan dat het opleggen van de standaardtaal en 

inburgeringscursussen aan migranten zal garanderen dat de fundamentele waarden en 

normen van het gastland door iedereen gedeeld zullen worden. (van Avermaet, 2009)  

 

Typisch bij deze denkwijze gaat het integratiebeleid dan over hoe men op de beste manier 

er kan voor zorgen dat nieuwkomers zich de algemene standaard toe kunnen eigenen. Het 

eerder aangehaalde beleid van the New Labour in UK spreekt onomwonden van a duty to 

integrate. Hogan-Brun, Mar-Molinero & Stevenson (2009) duiden er op dat men dit als 

vanzelfsprekend beschouwd, en het dan ook de normaalste zaak van de wereld bevonden 

wordt dat nieuwkomers zich dienen te willen integreren. 

The language of the national majority is couched in official discourses as 

both the willingness on the part of the newcomers to accept and learn this 

majority language as the legitimate national language, and also as the 

appropriate democratic way of include the new arrivals in public life. Many 

national governments are, then, claiming the right to impose proficiency in a 

‘national’ language precisely as a form of resistance to the loss of national 

sovereignty in the face of perceived competition from other national 

languages brought by migrant people. (Hogan-Brun, Mar-Molinero, & 

Stevenson, 2009, p. 11) 

Duidelijk is dat ‘integratie’ in het huidig discours in Europa voornamelijk zeer klassiek 

benaderd wordt: wat tegengesteld is moet worden rechtgetrokken en op elkaar worden 

afgestemd teneinde samenhang en bijgevolg een coherente en stabiele samenleving te 

bekomen. (Zie: ‘Het begrip (re)integratie) Een kleinschalig comparatief onderzoek uit 2003 

vergeleek het migratiebeleid in tien Europese landen en ontdekte dat in de meeste landen het 

woord ‘assimilatie’ gezien werd als politiek incorrect en daarom vervangen werd door het 

woord ‘integratie’. Een diepere analyse van deze integratiebeleiden bracht echter aan het licht 

dat a shift can be observed from policies that acknowledge cultural pluralism to policies that 

emphasize assimilation into the ‘host country’. (Dispas, 2003 IN (van Avermaet, 2009, p. 

17))  

  

Gelijkaardig aan het huidig dominant discours over werkloosheid, worden in een aantal 

landen ook maatregelen genomen voor diegenen die ‘geen bereidheid tonen zich te willen 

integreren’ (vgl. zich om te scholen).  Een frequent argument in de verdediging van het 

belang van kennis van de standaardtaal als middel tot het wegwerken van uitsluiting is dat 

deze kennis migranten de mogelijkheid zou geven om te participeren en te functioneren 

aan de gegeven samenleving. Dit klinkt natuurlijk niet onlogisch, maar gaat uit van 

enkele vooronderstellingen die volgens critici niet steeds overeenstemmen met de realiteit 

en structurele discriminatie negeren. Van Avermaet (2009) ziet drie foute (of 

onvolledige) assumpties:  
1. Knowing the language increases someone’s opportunities for work, education and 

upward social mobility 
2. Only the standard language guarantees these opportunities and it serves as the only 

efficient and necessary means of communication 
3. We assume that immigrants have no or unsuitable language tools to function 

successfully in a country or region. (van Avermaet, 2009, p. 35) 
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Critici trekken niet in twijfel dat een gemeenschappelijke taal de communicatie 

vergemakkelijkt, maar willen de nuance aanbrengen dat een gemeenschappelijke taal een 

vlotte communicatie niet per definitie verzekert. (Blommaert & Verschueren, 1998, p. 

129) 

 

Piet van Avermaet (2009) nam het taalbeleid binnen het migratiebeleid van achtien 

Europese landen
9
 onder de loep en vergeleek de voorwaarden die gesteld worden in de 

verschillende landen om zo een antwoord te zoeken op de vraag: “What motivates 

countries to set stricter conditions for immigrants?”. In het vergelijkend deel van dit 

onderzoek kwam hij tot de vaststelling dat negen van de achttien landen (België
10

, 

Bulgarije, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië, Letland, Spanje en Zweden) geen 

taalvoorwaarden stellen vooraf aan de integratie van mensen die op zoek zijn naar een 

vaste verblijfplaats.
11

 Wel, en dat is bijzonder, hebben Vlaanderen en Frankrijk 

taalvoorwaarden voor nieuwe immigranten en tot een bepaald punt ook voor mensen die 

al enkele jaren op het grondgebied van dat land verblijven, maar niet voor diegenen die 

een verblijfplaats willen krijgen. In bijna de helft van die landen die voorwaarden stellen 

aan de taalkennis, zijn kandidaten verplicht een contract te tekenen of om een 

taalprogramma te volgen. In vijf van de acht landen moeten migranten zelf betalen voor 

deze taalcursussen. In bijna al de landen waarin taalvoorwaarden gesteld worden, dienen 

de kandidaten ook een taaltest af te leggen, enkel in Polen is de test vrijwillig. In meer 

dan de helft van de landen kunnen kandidaten die het taalprogramma niet volgen 

gesanctioneerd worden. Een update van deze gegevens werd gemaakt via een onderzoek 

van de Raad van Europa die dezelfde tendens in stijgende richting waarneemt in een 30-

tal van 44 onderzochte deelstaten. (Extramania & van Avermaet, 2010) 

 

Op breder als het Europees niveau deden de Verenigde Naties ook enkele kritische 

uitspraken over de verplichte integratie van nieuwkomers, waarbij men erop wijst dat dit 

geen oplossing is om spanningen tussen verschillende populaties te vermijden in een 

multiculturele samenleving. In het United Nations Human Development Report uit 2006 

vermeldt men dat het huidig debat over migratie nationalistische en zelfs xenofobische 

reacties uitlokt. (United Nations, 2006 IN (Extra & Spotti, 2009, p. 77)) 

 

Op Vlaams niveau12 
Tot 2003 gold in Vlaanderen

13
 vooral het Decreet van 28 april 1998 inzake het Vlaamse 

beleid ten aanzien van etnisch-culturele minderheden als normatief kader. Na kritiek op 

het misbruiken van het woord ‘integratie’ als ‘assimilatie’, heeft de Vlaamse overheid in 

2003 het accent willen verleggen. Sinds 2003 wordt er daardoor werk gemaakt van een 

‘inburgeringsbeleid’. Hierdoor verschoof de focus naar het aanbieden van 

                                                 
9
De landen die betrokken waren in dit onderzoek zijn de volgende: België, Bulgarije, Denemarken, Estland, 

Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Italië, Letland, Litouwen, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk,  Polen, 

Slovenië, Spanje, Groot-Brittannië en Zweden.   
10

 Eigenlijk gaat het hier over het migratiebeleid van Vlaanderen, vermits ‘de integratie van nieuw 

aangekomen immigranten’ onder de bevoegdheid van de Gemeenschappen valt en Wallonië (nog) niet over 

een migratiebeleid of entry policy beschikt.  
11

 In 2002 ging dat nog maar om 4 op 14 onderzochte landen. (Extramania & van Avermaet, 2010) 
12

 Ik beperk mij hier tot een bespreking van de Vlaamse context, vermits deze wat taalbeleid betreft sterk 

verschilt van de Waalse context. In Wallonië bestaat er geen verplichting, maar wel een recht op het leren 

van de taal van het gastland. Cursussen worden gegeven door la promotion sociale, in samenwerking met  

l’association Lire et Écrire. (Extramania & van Avermaet, 2010) 
13

 Migratie is eigenlijk federale materie, het onderwijs en inburgering zijn echter wel Vlaamse 

bevoegdheden. 
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basisvormingspaketten aan nieuwkomers: taallessen, een reeks cursussen 

“maatschappelijke oriëntatie” en de mogelijkheid om zich ook verder te laten begeleiden. 

(Foblets, 2009, p. 709) 

 

Zoals vermeld is het leren van het Nederlands in Vlaanderen niet verplicht alvorens men 

het land in wil, echter voor volgende doelgroepen is een inburgeringscursus (inclusief een 

basiscursus Nederlands als Tweede Taal) wel verplicht: 

• personen die recent naar België gemigreerd zijn en zich in Vlaanderen 

gevestigd hebben; 

• bedienaars van erediensten in een door de Vlaamse overheid erkende 

plaatselijke kerk- of geloofsgemeenschap. (Vlaamse Overheid, 2012) 

De plicht tot inburgering geldt niet in Brussel, verder zijn burgers van een lidstaat van de 

Europese Unie, de Europees Economische Ruimte en Zwitserland en hun familieleden 

vrijgesteld van de verplichting. Verplichte inburgeraars die hun plicht niet nakomen en 

rechthebbende inburgeraars die hun inburgeringscontract niet naleven (80% 

aanwezigheid), kunnen een administratieve geldboete krijgen. Er zijn geen verplichte 

testen, maar wel de verplichting om op regelmatige basis naar de lessen te komen. Anders 

dreigt een boete die kan oplopen van 50 tot 5000 euro. 

 

In het Vlaamse inburgeringsbeleid is ‘taalbereidheid’ een vaakgestelde voorwaarde. Zo 

dient men te bewijzen dat men Nederlands kan of wil leren om huurder te kunnen worden 

van een sociale woning in het Vlaams Gewest. (Sociale Huisvestingsmaatschappij 

VMSW) Een ander voorbeeld is het recht op leefloon dat gekoppeld wordt aan een 

werkbereidheidsvoorwaarde (OCMW Gent), waarbij Nederlands leren als een cruciaal 

teken van werkbereidheid gezien wordt. Dat taalbereidheid gekoppeld wordt aan het 

sociale zekerheidssysteem is sprekend voor de status die het Nederlands leren als 

voorwaarde tot integratie bekleedt in Vlaanderen. Het leren van Nederlands wordt 

prioritair geplaatst voor verschillende ‘basisrechten’ die beschreven zijn in de 

omschrijving van ‘het recht op een menswaardig bestaan’ in de Belgische Grondwet
14

. In 

de recent verschenen Brochure ‘Migreren naar Vlaanderen – starterspakket voor 

familiemigranten’ wordt verschillende keren benadrukt hoe belangrijk en noodzakelijk 

het geacht wordt Nederlands te leren. Zowel onder de titeltjes ‘inburgeren’, ‘waarden en 

normen’ en ‘werk’ wordt de kennis van het Nederlands als noodzakelijk benoemd. In 

twee van de zes tekstballonnen waar men een migrant aan het woord laat, geeft men aan 

dat Nederlands leren de the first key to success is. Er wordt opgesomd waarvoor 

taalkennis van het Nederlands nuttig is: 

Het is heel belangrijk dat u Nederlands leert. Zo is het gemakkelijker 

• om u thuis te voelen, 

• om werk te vinden, [p. 14: Het is noodzakelijk om Nederlands te 

leren. Anders wordt het heel moeilijk om werk te vinden.] 

• om andere Vlamingen te leren kennen, 

• om u op uw gemak te voelen in uw omgeving, 

• om gelukkig te worden in Vlaanderen, 

• om deel te nemen aan de samenleving. (Vlaamse overheid; het 

Europees Integratiefonds; Koning Boudewijnstichting, 2012, p. 6) 

De eenzijdigheid van deze vraag naar het leren van Nederlands werd bekritiseerd door de 

commissie Diversiteit, die stelt dat taligheid een gedeelde verantwoordelijkheid is 

waarbij ook de Nederlandstaligen hun verantwoordelijkheid op moeten nemen. Huidig 

                                                 
14

 Zie voetnoot in de inleiding.  
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Vlaams minister van Inburgering, Geert Bourgeois, reageert in zijn beleidsbrief daarop 

werk te zullen maken van een structureel taalbeleid en een actief taal(promotie)beleid, 

gericht zowel op anderstaligen als op Nederlandstaligen. (Bourgeois, 2010, p. 22) De 

Staten-Generaal Inburgering en Integratie bracht op 29 november 2010 een 200-tal 

vertegenwoordigers uit het middenveld, de integratie -en inburgeringsector, de 

onderwijswereld, werkgeversorganisaties, vakbonden, organisaties van nieuwe 

Vlamingen, lokale besturen, beleidsmakers en academici samen om aanbevelingen te 

formuleren rond het thema 'integratie als gedeelde verantwoordelijkheid'. (Steunpunt 

Diversiteit en leren, 2010) In 2009 werd de impact van het inburgeringsbeleid van 

Vlaanderen onderzocht door het Centrum voor Diversiteit en Leren in samenwerking met 

de Universiteit Gent. Aan de hand van half-open interviews werden drie categorieën van 

betrokkenen ondervraagd: leerkrachten die de inburgeringscursussen doceren, migranten 

die de cursus volgen/volgden en werkgevers. De hoofdconclusie wijst erop dat het volgen 

van de inburgeringscursus slechts een gelimiteerde waarde heeft voor de integratie op de 

arbeidsmarkt; economische factoren spelen een grotere rol in de bepaling van de kansen 

op arbeid.  (Extramania & van Avermaet, 2010) 

 

De specifieke geschiedenis van het Vlaams in België en de strijd die gevoerd werd (en 

wordt) voor het behoud van de Vlaamse taal, heeft gemaakt dat Vlamingen één van de 

best beschermde taalminderheden ter wereld vormen. Dit beleid kwam er na een lange 

strijd voor rechten en erkenning voor de Vlaamse nationale minderheid binnen België. 

Taal wordt daarbij steevast gekoppeld aan territorium, waarbij men enkel de taal erkend 

van de grootste groep inwoners. Nederlandstalige Vlamingen kregen daardoor het recht 

hun taal op te leggen aan andere taalminderheden in een Vlaanderen dat meestal 

besproken wordt als reëel ééntalig. Blommaert & van Avermaet spreken van een 

volkomen naïef beeld dat de ideologie van het Nederlands gevormd heeft in de publieke 

opinie. ( (Vandenbussche, 2009); (Schipper, 2009); (Blommaert & Verschueren, 

Debating diversity. Analysing the discourse of tolerance , 1998); (Blommaert & van 

Avermaet, 2006))  Dat dit beleid ook doorweegt op het beleid dat binnen het Vlaams 

volwassenenonderwijs gevoerd wordt, werd reeds onder het titeltje 

‘(re)integratiedoelstelling binnen onderwijs’ besproken. Het probleem van ongelijke 

kansen in het onderwijs wordt dan vaak gereduceerd tot een taalprobleem. Een mooi 

voorbeeld daarvan is dat men de laatste jaren ook consequent over ‘anderstaligen’ spreekt 

als probleemgroep, daar waar men vroeger eerder de term ‘migranten’ zou gebruiken.
15

  

 

Aan dat wat eerder een nationale, communautaire kwestie was, is intussen een 

internationale dimensie toegevoegd. De Raad van Europa sprak zich in enkele rapporten 

uit over de discriminatie van bijvoorbeeld de Franstalige Belgen op Vlaams grondgebied. 

Reeds in 1968 had het Europees Hof voor de Rechten van de Mens een uitspraak gedaan 

over de achterstelling van Franstaligen in de Brusselse Rand, later –in 1998- deed de 

Raad van Europa een gelijkaardige vaststelling in het rapport-Columberg. (Schipper, 

2009, p. 7)  

Tot slot 
Op het eind van dit hoofdstuk wil ik graag teruggrijpen naar datgene waarmee ik het 

hoofdstuk gestart ben vooraleer ik inzoomde op de relatie tussen onderwijs en integratie, 

nl. gedetineerden: ook ‘een doelgroep’ in het kader van integratie. Een groep echter waar 

de evoluties in het kijken naar integratie een ietwat andere weg hebben afgelegd. Zelfs de 

                                                 
15

 Voor een uitgebreide bespreking over de relatie tussen taal, onderwijs en samenleving zie (Blommaert & 

van Avermaet, Taal, onderwijs en de samenleving : de kloof tussen beleid en realiteit, 2008).  
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term ‘(re)integratie’ is relatief nieuw voor deze groep: samen met veranderende visies op 

hoe men naar gevangenen en criminaliteit kijkt, zijn ook de termen waarmee men 

aangeeft wat men wil beogen met het gevoerde beleid veranderd. Van begrippen als 

moralisatie, (her)opvoeden en (re)socialisatie naar begrippen als (re)integratie en 

rehabilitatie. Net als de wijze waarop men het onderwijs buiten de gevangenismuren vaak 

tracht in te zetten om op allerhande wijzen mensen ‘normaal’ te laten functioneren binnen 

de samenleving, verwijzen al deze begrippen naar het verhogen/verbeteren van “the 

ability of offenders to function normally in civil society” (Van Zyl Smit & Snacken, 2009, 

p. 83). 

 

De bespreking van het historisch en het wettelijk kader rond onderwijs aan gedetineerden 

moeten de lezer helpen deze evolutie te plaatsen tegen zijn context en de mogelijkheid 

geven de invulling van het begrip ‘integratie’ en de relatie tussen het recht op integratie 

en andere rechten te vergelijken ‘binnen’ vs. ‘buiten’ de gevangenismuren.  
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Hoofdstuk 2: Historische kadering gevangenisbeleid in België 
 

Een gedetineerde beschikt over een rechtenarsenaal dat zowel op zijn positie binnen als 

buiten de gevangenis slaat. Het recht van alle gedetineerden en hun directe sociale 

omgeving op een integrale en kwaliteitsvolle hulp- en dienstverlening dat geformuleerd 

staat in het Strategisch Plan (2000) waaronder ook het recht op onderwijs valt, en 

recentere rechtsverklaringen m.b.t. gedetineerden zijn er niet zomaar gekomen, maar zijn 

te begrijpen tegen de historische achtergrond van het rechts- en detentiesysteem in België. 

Zowel nationaal als internationaal wordt steeds meer gehamerd op het belang van een 

zinvol dienstverlenend en pedagogisch aanbod aan gedetineerden als aspect van een 

humane detentie. Voor we in een volgend hoofdstuk ingaan op de invulling van dit hulp –

en dienstverleningsaanbod in het wettelijk kader, willen we eerst even de verschillende 

wijzen waarop in de geschiedenis in België naar straf gekeken werd (en wordt) toelichten. 

Belangrijk in het verlengde van onze onderzoeksvraag is hierbij oog te hebben voor de 

verschillende evenwichtsoefeningen in het toekennen van vrijheidsgraden aan 

gedetineerden in het teken van hun integratie in de maatschappij: van disciplinering en 

moralisatie over verschillende graderingen van (re)socialisatie, (re)integratie en 

rechtsverdedigingen.   

 

Negentiende-eeuwse toestanden… 
 In de huidige debatten over de overbevolking in sommige 

Belgische gevangenissen wordt vaak gesproken over 

“negentiende-eeuwse toestanden”. De meeste van de huidig 

gebruikte gevangenissen in België stammen dan ook uit 

deze tijd
16,17,18

. (Gevangenis Museum Merksplas, 2011) De 

meeste van onze gevangenissen zijn zeer herkenbaar door 

hun panoptische architectuur. Het panoptische model –

waarvan we de structuur voor het eerst zien opduiken bij de 

Ménagerie  (diergaarde) van Versailles omstreeks 1689– 

werd tussen 1843 en 1859 door Bentham geïntroduceerd in 

het gevangeniswezen. Het panopticon is een stervormig gebouw met centraal een 

‘supervisieplaats’. Typisch hierbij is dat men vanaf deze centrale plaats op elk moment 

kan gadeslaan wat er in elk deel van het gebouw gebeurt, maar dat degenen die zich in 

deze delen bevinden nooit zeker kunnen zijn of ze op dat ogenblik bekeken worden (Zie 

afbeelding 2). (Foucault, 1976, p. 257) Michel Foucault omschrijft in zijn bekende boek 

“Punir et surveiller” -origineel uitgegeven in 1975- hoe deze structuur in het begin van de 

19
e
 eeuw opgang maakte als ‘het perfect gevangenismodel’. Foucault beweert dat dit 

“omgekeerde kerkerprincipe” een geautomatiseerde macht tot stand brengt die uitsluiting 

combineert met stigmatiserende, veralgemenende en verdelende discipline, waarbij het 

gebouw op zich reeds een machtsverhouding teweeg brengt. Vandaar dat Foucault het 

                                                 
16

 Met uitzondering van de gevangenis van Oudenaarde (tussen 1905 en 1922, als laatste ingericht met een 

architectuur volgens de principes van Ducpétiaux)  en Hoogstraten ( 1931) die iets later gebouwd werden, 

en de gevangenis van Brugge en Hasselt die momenteel de meest recentste gevangenissen van Vlaanderen 

zijn.  (Gevangenis Museum Merksplas, 2011) 
17

 In 1844 werd in Tongeren de eerste bescheiden cellulaire gevangenis (een verbouwd klooster) geopend. 

(Christiaensen, 2004, p. 136) 
18

 Wanneer België in 1831 onafhankelijk werd, was het erfgenaam van 182 gevangenissen en 

opsluitingsplaatsen: 4 inrichtingen voor langgestraften, 9 provinciale strafinrichtingen voor voorlopig 

gehechten en veroordeelden tot een straf van minder dan 6 maanden, 20 arrondissementele arresthuizen en 

149 kleinere arresthuizen. Er bestaat dan nog geen enkele vorm van centraal beleid in de penitentiaire 

complexen, noch overeenstemming over de te volgen praktijk. (Verfaillie, 1999) 

Afbeelding 1: De gevangenis van Gent 

vanuit bovenperspectief. De panoptische 
structuur is duidelijk herkenbaar. (foto:  

Joost De Block, op www.hln.be, 2010) 

http://www.hln.be/
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panopticon ook bespreekt als het ultieme symbool van wat hij de 

disciplinemaatschappij noemt. (Foucault, 1976)  

Rond gelijke tijd als de verspreiding van het panopticon, stijgt ook de 

opkomst van vrijheidsberoving als straf
19

. (Neys & Peters, 1994, p. 1) 

Het werd deels gezien als een meer humaan middel
20

 dan de willekeur 

van geldboetes, verbanning en lijfstraffen tijdens de Middeleeuwen, 

anderzijds was deze manier van straffen ook aantrekkelijk door de 

mogelijkheid tot een differentiëren van de straf naar de principes 

proportionaliteit en subsidiariteit. Deze twee principes kwamen samen 

met het legaliteitsbeginsel tot uiting als onderdeel van de 

‘Napoleontische wetgeving’ in de Code Pénal van 1810. Deze ideeën 

dienen ook gezien te worden in een tijd waarin denkers als Locke, Montesquieu en 

Rousseau de idee van het ‘sociaal contract’ introduceerden, waarbij men als burger een 

deel van zijn vrijheid afstaat in ruil voor bescherming die geboden wordt door de staat. 

Een misdrijf kan dan beschouwd worden als een schending van dit contract. Een ingreep 

op de vrijheid via de gevangenisstraf werd dan gelegitimeerd, vermits de schending van 

het strafrecht in deze zin gezien kan worden als een misbruik maken van de contractueel 

gegarandeerde vrijheid. (Neys & Peters, 1994, p. 4) Deze manier van denken over 

criminaliteit en straf ontstond vooral vanuit kritiek op wantoestanden uit het Ancien 

Régime (17
e
 eeuw tot aan de Franse Revolutie in 1789) en eerdere tijden. Over de manier 

waarop dit gevangeniswezen ingevuld diende te worden, was men het in de 18
e
 eeuw nog 

niet helemaal eens. Voorstanders van een gemeenschappelijke arbeid ter resocialisatie 

zoals Jean Mabillon (1632-1707) en Vilain XIIII (1712-1777) die in de gevangenis van 

Gent ‘revolutionaire’ dingen uitprobeerde, verloren het echter uiteindelijk van 

voorstanders van het individuele cellulaire regime met Ducpétiaux aan het hoofd. 

(Ophalfens, 2002) 

 

De panoptische structuur sluit met zijn mogelijkheid tot constant overzicht van 

individuele cellen perfect aan bij het strafbeleid dat Edouard Ducpétiaux vanaf 1830 

introduceerde in België. Zijn beleid werd getypeerd door morele verbetering door 

religieuze oefening en individuele afzondering in een disciplinerend regime. (Moermans, 

2011) Nadat Ducpétiaux erin slaagde de discussie over een systeem van 

gemeenschappelijke tewerkstelling versus een afzonderingssysteem
21

 naar dit laatste te 

laten overhellen, stuurde hij architect Joseph Dumont (1811-1895) naar Engeland om 

inspiratie op te doen. Dit leidde in 1919 tot een netwerk van dertig cellulaire instellingen 

met als essentiële kenmerken: afzondering, discipline, religieuze oefeningen, individuele 

bezoeken, onderricht en arbeid (dit laatste wel eerder als ondergeschikt aan de bovenste). 

(Christiaensen, 2004)  Vele van deze instellingen waren voordien tuchthuizen; gebouwd 

met het oog op het opsluiten van landlopers, bedelaars en delinquenten om hen aan een 

                                                 
19

 Ondanks dat het absoluut niet het geval was dat er op dat moment geen kritische uitingen waren tegen dit 

systeem, kon het op spectaculaire wijze de verscheidenheid aan straffen vervagen en overheersen.  Tijdens 

het Ancien régime bekleedden de schaarse experimenten met de vrijheidsberoving als straf een uiterst 

marginale positie in een bestraffingspraxis. (Neys & Peters, 1994, p. 2) Deze kolonisatie van het straffen 

door de gevangenis is daarom zo verbazingwekkend, omdat ze niet zoals wordt aangenomen een bestraffing 

was die al een vaste plaats innam in het strafstelsel. (Foucualt, 1989) 
20

 Zo staat bijvoorbeeld op wikipedia onder het onderwerp Ducpétiaux te lezen: “Toen 'zijn' nieuwe 

Leuvense gevangenis in 1860 geopend was, werd die door de internationale humanitaire gemeenschap 

geprezen als triomf van menselijke vernieuwing.” (Wikipedia, 2011) 
21

 In de 19
de

 eeuw werd dit debat in de Verenigde Staten benoemd als het Pennsylvanian system (systeem 

van individuele afzondering) vs. het Auburn system.(systeem van gemeenschappelijke tewerkstelling. (Neys 

& Peters, 1994, p. 4)  

 

Afbeelding 2. Uit: 
(Foucault, 1976, pp. 

afbeelding 21, 

originele bron 1840) 
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hard regime van arbeid en discipline te onderwerpen. Dit initiatief op zich was geen 

doorslaand succes, maar had wel veel invloed op de penitentiaire ontwikkelingen in het 

klassieke strafrecht. De tuchthuizen werden onder invloed van de ideeën van Edouard 

Ducpétiaux omgebouwd tot panopticongevangenissen (Moermans, 2011). Dit principe 

van ‘zien zonder gezien te worden’ werd gecombineerd met het less eligibilityprincipe, 

dit stelt dat het leven in de gevangenis niet beter mag zijn dan het leven van de minst 

gegoede groepen in de samenleving omdat de gevangenis anders onvoldoende zou 

afschrikken. (Janssens & Beyens, 2009, p. 11) De penitentiaire filosofie achter het beleid 

van Ducpétiaux kwam voort uit een nauw verband dat hij meende te zien tussen 

criminaliteit, immoraliteit en ongodsdienstigheid. Crimineel gedrag kon volgens hem 

gezien worden als een gevolg van een misgelopen morele ontwikkeling, maar waarbij de 

dader wel zelf de verantwoordelijkheid draagt voor zijn daden. De opdracht van de 

gevangenis ligt dan daarin de gedetineerde moreel te heropvoeden. Het mag dan ook niet 

verbazen dat in de Ducpétiauxgevangenissen alle handelingen in de gevangenis 

gedomineerd waren door deze moralisatiegedachte: voeding, hygiëne, arbeid, beweging; 

alles stond in het kader van het moreel-educatief project. (Verfaillie, 1999) (Neys & 

Peters, 1994, p. 10) Hierbij achtte Ducpétiaux patronage
22

 essentieel. Hij pleitte voor een 

eenheid tussen de interne en externe patronage (waarbij een ex-gedetineerde gelijktijdig 

onder politietoezicht geplaatst diende te worden). Deze patronage-initiatieven bleken 

geen groot succes en konden op weinig vertrouwen van de veroordeelden rekenen. Dit 

was volgens Ducpétiaux’s opvolger Jean-Baptist Stevens (1827-1898) te wijten aan de 

inactiviteit van vele bestuurscommissies in de gevangenissen, het officiële en publieke 

karakter van vele patroons buiten de gevangenissen, het ontbreken van centrale leiding en 

organisatie van de patronage, en doordat het personeel van de oude gevangenissen de 

detentie louter als een straf in plaats van als een middel tot verbetering zag, en bovendien 

gaven de oude gevangenissen aanleiding tot corrumpering en deden ze daardoor alle 

inspanningen van de patronage teniet. (Christiaensen, 2004, p. 369) 

 

Van moralisatie naar resocialisatie (Prins, sociaal verweer & Lejeune) 
Onder invloed van positivistische en andere hervormingsideeën die vooral uit Italië en 

Frankrijk ontsprongen, ontwikkelden enkele pragmatisch georiënteerde juristen –onder 

leiding van Adolphe Prins (1845 -1919) - de theorie van het Sociaal Verweer (Neys & 

Peters, 1994, p. 19) (Christiaensen, 2004, p. 372). Centraal in deze theorie stond “de 

bescherming van de maatschappij”. Reeds in de jaren ’40  van de 19
e
 eeuw werd het 

uniform afzonderingssysteem in vraag gesteld vanuit twee verschillende punten. Ten 

eerste: door de opkomst van het positivisme werd de zinvolheid en rentabiliteit in vraag 

gesteld. Ten tweede werd geopperd dat het efficiënter zou zijn delinquenten op 

oorlogsboten en naar overzeese kolonies te sturen. (Christiaensen, 2004, p. 137) Men 

kwam aldus tot het inzicht dat puur moralisme en vergelding niet leiden tot een 

vermindering van de criminaliteit en zo dus niet als een deugdzaam middel ter 

bescherming van de maatschappij gezien kon worden. Er werd gepleit voor een 

restrictiever en selectiever gebruik van vrijheidsberoving. 
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 Patronage = Bijstand voor personen die van hun vrijheid werden beroofd. Vanaf onze tijdrekening en in 

het bijzonder vanaf de middeleeuwen werd in het Westen de zorg voor gevangenen aangeprezen als 

christelijke daad van barmhartigheid. Binnen het verlichtingsdenken kwam de zorg voor (ex-)gedetineerden 

onder een meer rationele benadering in het licht. Het patronagewerk raakte maar echt ruim verspreid 

naarmate vanaf de helft van de 19
e
 eeuw  [naar aanleiding van wettelijke systemen van vervroegde 

invrijheidsstelling]. (Christiaensen, 2004, p. 361) 
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Volgens A. Prins was de mens deels gedetermineerd (zoals het positivistisch mensbeeld), 

deels echter bleef hij het beginsel van de menselijke wilsvrijheid ook onderschrijven. De 

penitentiaire praktijk diende zich te kenmerken door een gemeenschappelijke (en 

daardoor sociale) arbeid. Zijn kritiek op het cellulair systeem is de volgende: ‘Bij nader 

toezien is de penitentiaire praktijk in tegenspraak met de klassieke beginselen waarvan ze 

pretendeert uit te gaan: persoonlijk, efficiënt en exemplarisch, hervormend en 

herstellend.’( (Christiaensen, 2004, p. 139); (Maes, 2007, p. 162)) De klemtoon kwam 

meer te liggen op ‘de sociale gevaarlijkheid van de dader’ en minder op ‘schuld in hoofde 

van de dader’. In die zin achtte men het noodzakelijk dat straffen geïndividualiseerd 

werden, wou men de dader succesvol resocialiseren (Pradel, 1989 IN (Moermans, 2011, 

p. 7)). Prins betwistte ook de zin van wat over het algemeen “het onderwijs” werd 

genoemd. Hij maakte daarentegen een onderscheid tussen de opvoeding (éducation) en 

het onderricht of onderwijs (instruction). De (sociale) opvoeding was in zijn ogen 

inderdaad een belangrijk wapen tegen de criminaliteit, maar diende te wortelen in het 

dagelijks bestaan, in het totale leven, en dit stond volgens hem uiteraard haaks op de 

situatie van de celgevangenis. Het onderricht tot bepaalde vaardigheden (zoals lezen, 

rekenen en schrijven) zal niet bij voorbaat criminele instincten onderdrukken. Er is geen 

oorzakelijk verband tussen criminaliteit en onwetendheid, er is eventueel wel 

coïncidentie. (Christiaensen, 2004, p. 142)  

 

De theorie van het Sociaal verweer kan gezien worden als een poging tot het verenigen 

van het klassieke denken met de positivistische benadering. De maatschappij diende zich 

te verweren en te behoeden voor recidive. Dit kon door met het individu te werken en te 

streven naar resocialisatie om zo finaal een verbetering van de persoon van de dader te 

bekomen. Het strafrecht diende slechts als sluitstuk voor de bescherming van de 

maatschappij en moest gedifferentieerd handelen.
23

 Er werd daarom een onderscheid 

gemaakt tussen enerzijds gevaarlijke en recidiverende plegers van zware delicten en 

anderzijds de occasionele plegers van minder ernstige delicten. (Neys & Peters, 1994, p. 

19) 

 

Het duurde nog even voor de ideeën van Prins een uitwerking kregen in het strafrechtelijk 

beleid (deze invloed was op de verdere uitbouw van penitentiaire infrastructuur slechts 

beperkt). Eind 19
e
 eeuw, begin 20

e
 eeuw leidde de sociaal verweer-beweging tot de 

invoering van nieuwe wetgeving op verschillende gebieden: de wet Lejeune in 1888, de 

wet op de landloperij in 1891, de wet op de kinderbescherming in 1912 en de wet op het 

sociaal verweer in 1930. De wet Lejeune (31 mei 1888) was typerend door de 

mogelijkheid tot individualisering zowel op straftoemetingsvlak (voorwaardelijke 

veroordeling met het oog op voorkomen van detentieschade door gevangenisstraffen) als 

op het vlak van strafuitvoering (voorwaardelijke invrijheidstelling (VI) met het oog op 

inperken van de lengte van de gevangenisstraf ten behoeve van de resocialisatie). 

(Eliaerts&Snacken, 1982 IN (Moermans, 2011)) Deze wet was de eerste daadwerkelijke 

stap waarin (een nieuw rationeel) patronage een beleidsprioriteit werd. Er bestond een 

wederzijdse functionaliteit tussen de VI en het patronage: (a) door de selectie werden 

enkel nog de geschikte vrijgelatenen aan het patronagewerk toevertrouwd, (b) de 

patronage kreeg meer gezag, macht en prestige toegekend doordat de voorwaardelijk 

invrijheidgestelden ervan afhankelijk gemaakt werden (Christiaensen, 2004). Lejeune 

vond natuurlijk niet het warm water uit, maar bouwde voort op wat reeds bestond. Zo 

                                                 
23

 Om een meer individuele en efficiëntere benadering van allerlei als problematisch gedefineerde 

categoriën (landlopers en bedelaars, abnormalen, minderjarigen) mogelijk te maken […] (Maes, 2007, p. 

161)  
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wijst Christiaensen (2004) er op dat er een ruime geschiedenis van private patronage 

bestond in België voor de Wet Lejeune en dat op een penitentiair congres in Stockhom in 

1878 -ondanks dat de Belgische luide stemmen zich daar niet opvallend in het debat 

gemoeid hadden-  de conclusies die daar geformuleerd werden, als het ware de blauwdruk 

lijken van wat later onder Lejeune in België de praktijk zou worden.  

 

Ondanks verwoede pogingen om een medisch (klinisch-diagnostisch) classificatieconcept 

in te brengen
24

 tegen het moreel-educatief project van Ducpétiaux, bleef het bestuur van 

de lokale gevangenissen zich verzetten tegen de vernieuwingen.  Van de jaren ’30 tot aan 

de tweede wereldoorlog werd er in publicaties en op centraal niveau reeds ruim aandacht 

besteed aan andere als klassieke strafbenaderingen, maar de invloed hiervan op het terrein 

bleef slechts een marginale aangelegenheid. (Neys & Peters, 1994, p. 27)   

 
Resocialisatie in het nieuw sociaal verweer (naoorlogs) 
De twee wereldoorlogen zorgden opnieuw voor een verandering in het denken over straf, 

voornamelijk dan over strafuitvoering. De combinatie van zowel een afkeer ten opzichte 

van de uitspattingen van het totalitarisme onder Hitlers beleid en het feit dat plots veel 

meer mensen aan den lijve ondervonden hadden hoe het voelt in een gevangenis 

opgesloten te worden, brachten een vernieuwde versie van de ideeën van Prins teweeg. 

Na de oorlog kregen zowel het medisch model alsook het klassiek model een serieuze 

deuk in hun geloofwaardigheid. Degenen die voor de oorlog nog weigerachtig stonden 

tegenover de implementatie van een gemeenschapsregime, moesten bovendien om 

pragmatische redenen (enorme overbevolking en geïmproviseerde interneringskampen) 

ook deze weerstand laten varen. (Neys & Peters, 1994) Niet enkel binnen het 

gevangeniswezen werd geijverd voor de erkenning en waarborg van de menselijke 

persoon en de individuele vrijheid. Deze nieuwe rationaliteit is gelijklopend met de 

doelstellingen van de naoorlogse verzorgingsstaat, namelijk: ordehandhaving, 

arbeidsmarktkwalificatie en de realisatie van een grotere maatschappelijke gelijkheid voor 

een menswaardig bestaan. (Bouverne-De Bie M. , 2004) Niet toevallig werd ook in deze 

periode de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM) opgesteld door 

de Verenigde Naties in 1948, gevolgd door het Europees verdrag van de Rechten van de 

Mens in 1950 dat in 1955 in België van kracht ging. 

 

De gevolgen van deze naoorlogse acties leidden tot wat vaak benoemd wordt als het 

Nieuw Sociaal Verweer (voortbouwend op principes van de neoklassieke stroming net 

voor de oorlog). Voor het gevangeniswezen waren de belangrijkste twee principes de 

individualiseringsgedachte en het streven naar sociale wederaanpassing van de 

delinquent. (Maes, 2007) De inperkingen op de individuele vrijheden tijdens het 

gevangenzitten die voordien nog golden als gelegitimeerd ter bescherming van de 

maatschappij, werden aangepast en omgevormd. Typerend voor deze periode was dat er 

steeds vaker gesproken werd over de vrijheidsberoving als ‘voldoende straf’, terwijl er 

vroeger vaker vanuit gegaan werd dat door het feit alleen van de vrijheidsberoving, de 

gedetineerde automatisch ook alle andere vrijheden en rechten verloor. Sonja Snacken 

vatte de belangrijkste principes van deze stroming als volgt samen: “De Bescherming van 

de maatschappij moet worden verwezenlijkt door een systeem van individuele preventie 

en behandeling van de delinquenten, waarin het begrip “resocialisering” centraal staat. 

Deze resocialisering is enkel mogelijk door een steeds verdergaande humanisering van 
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 Via oprichting van de Penitentiair Antropologische Dienst in 1920 o.l.v. Louis Vervaeck, introductie van 

de Hoge Raad van het Gevangeniswezen door minister van Justitie E. Vandervelde, … (Neys & Peters, 

1994, pp. 18-27) 
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het strafrecht. Dit moet beroep doen op alle mogelijkheden van het individu, meer 

zelfvertrouwen en meer persoonlijk verantwoordelijkheidsbesef verlenen, evenals een 

beter begrip van de sociale vrijheid en van de menselijke waarden. Deze humanisering is 

gesteund op de studie van het misdrijf en van de persoonlijkheid van de delinquent, d.w.z. 

op de menswetenschappen en op de eerbiediging van de fundamentele rechten van de 

mens.” (Snacken, 1986 IN (Maes, 2007, p. 167)) Het humaan karakter van de straf, het 

strafrecht en de strafuitvoering werd dus gezien als noodzakelijke voorwaarde ter 

realisatie van de resocialisatiegedachte. Het begrip ‘resocialisatie’ werd gehanteerd vanuit 

een behandelingsideologie. Straffen waren gericht op verbetering, wederaanpassing en 

het opheffen van de oorzaken van antisociaal gedrag. (Moermans, 2011, pp. 17-18) Aan 

dit axioma van mogelijkheid tot resocialisering werd zelden geraakt. Het was tussen 1945 

en 1975 hetgeen waarin men de ultieme verantwoording zocht (en vond) voor de 

gevangenisstraf. Het strikte gevangenisregime werd daartoe stilaan hervormd tot een 

regime dat dichter aanleunde bij de leefwijze in de vrije samenleving. Er werd getracht de 

kloof tussen het leven ‘binnen’ en ‘buiten’ de gevangenismuren niet groter te maken dan 

om veiligheidsredenen noodzakelijk was. (Neys & Peters, 1994, pp. 33-34) Onder deze 

vernieuwingen kreeg ook het onderwijs en de beroepsopleidingen in de gevangenis extra 

aandacht. Door het minder strikt regime en de decentralisering van de 

beslissingsbevoegdheden kreeg de gevangenisdirectie meer vrijheden. De ruimte die het 

Algemeen Reglement van de Strafinrichtingen hiervoor bood, werd door sommige 

directies ruim, door andere slechts beperkt benut. (Verfaillie, 1999) Voor de gevangenen 

hing veel meer af van de beslissingen van de plaatselijke directeur. Deze ontwikkelingen 

resulteerden uiteindelijk in een herziening en herformulering van de oude 

gevangenisreglementering van 1905. Op 21 mei 1965 trad dientengevolge een nieuw 

Algemeen Reglement in voege. (Neys & Peters, 1994, p. 30)  

 

Deze evoluties waren het begin van een langzame evolutie van rechten als gunsten naar 

afdwingbare rechten voor gedetineerden, echter wel met inachtname van twee grenzen: 

de eisen van de openbare en sociale orde en de eisen van de orde in de strafinrichtingen. 

(Maes, 2007)  

 

Van resocialisatie naar focus op rechtspositie van de gedetineerde  
Daems e.a. vatten de veranderingen in de manier van denken over straf in de voorbije 200 

jaar als volgt in één zin samen: 

“Over twee eeuwen heen kan m.b.t. de uitvoering van de gevangenisstraf gewag 

worden gemaakt van een fundamentele verschuiving, nl. van een daadgerichte 

benadering (19
e
 eeuw; moreel-retributief model) over een dadergerichte 

oriëntatie (medisch-psychosociale behandeling; medisch model) tot een 

benadering waarin in eerste orde de rechtsbescherming van gedetineerden en 

het beperken van detentieschade centraal staat.”  (Daems, Pletincx, Robert, 

Scheirs, Wiel, & Verpoest, 2009, p. 51)  

Het is deze laatste benadering die we hier nader willen toelichten. Deze benadering zat 

reeds deels vervat in de tweede benadering waarvan zij gewag maken. Na kritiek in de 

jaren ’70 op het medisch model werd echter één aspect: de rechtspositie van de 

gedetineerde, uitgepuurd en geradicaliseerd. De kritiek kwam er vanuit verschillende 

hoeken. (a) Naar aanleiding van (vooral buitenlands) empirisch onderzoek dat erop wees 

dat hetgeen waaraan voordien niet getwijfeld werd –het resocialiserend effect van de 

vrijheidsberoving- een illusie was. Steeds meer onderzoeken wezen bovendien op de 

negatieve effecten van opsluiting. (b) Vanaf 1976 begonnen ook gevangenen zelf zich in 

het debat te mengen via contestatie- en protestacties die later als ‘de penitentiaire 
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beroering’ omschreven werden.
25

 (Neys & Peters, 1994, p. 33) Een nieuw begrip was 

geboren: ‘detentieschade’. (c) Een veranderende maatschappij bracht ook een 

veranderende ideologie ten opzichte van gevangenen met zich mee. Vanaf de jaren ’80 

keek men naar de samenleving eerder als een welvaartstaat. Het paternalistische idee van 

de verzorgingsstaat moest plaats ruimen voor een filosofie waarin welzijn een 

economische basis heeft, waar iedereen aan moet bijdragen. (Bouverne-De Bie M. , 2004) 

Als gevolg daarvan werd er ook niet langer gesproken van “resocialisatie” vanuit de idee 

van “behandeling van daders”, maar eerder van “reïntegratie” vanuit de idee van “re-

activering van daders”. (Moermans, 2011) De radicalisering van de (mensen)rechten 

vertoont bepaalde parallellen met de klassieke strafbenadering in die zin dat 

mensenrechten veronderstellen “dat alle bindingen waaraan mensen zich overgeven, 

worden gerespecteerd als kwamen zij voort uit hun autonome keuze, hoezeer die mensen 

zelf en degenen met wie zij zich aan bindingen overgeven, ook menen dat hun keuzes op 

waarden gericht zijn die de beperkte grenzen van hun menszijn transcenderen. (Cliteur & 

van Houten, 1993, p. 409)  

 

In België was in de periode tussen de jaren ’70 en de start van het nieuwe millennium 

enerzijds een verdere liberalisering van het regime waar te nemen (met bijvoorbeeld 

regelgevingen m.b.t. vrije keuze van geneesheer, afschaffing briefcensuur op uitgaande 

post, veralgemeende regeling voor telefoongebruik, …), anderzijds bleven vele eisen in 

het ijle hangen door de feitelijke situatie van constante overbevolking
26

. Deze situatie van 

overbevolking zorgde ervoor dat het gevangenisbeleid zich vaak beperkte tot een soort 

‘crisisbeleid’. En hoezeer ook de actualiteit van de alternatieven voor de 

vrijheidsberovende straf, hoe groot ook het succes van het reductionistisch discours dat 

de gevangenisstraf slechts als het “ultimum remedium” aanvaardt, toch blijkt de 

gevangenispopulatie niet af te nemen, integendeel. (Neys & Peters, 1994, p. 42) Men wou 

dan principieel wel de samenleving zo veel mogelijk binnenbrengen tussen de muren, in 

de praktijk waren het welzijnswerk en andere samenlevingsdiensten slechts in enkele 

gevangenissen een (vaste) waarde. Niemand voelde zich geroepen en het krimpend 

overheidsbudget had ook gezorgd voor een afbrokkeling van sociale en penitentiaire 

diensten. Op 28 februari 1994 werd uiteindelijk toch een samenwerkingsakkoord 

getekend tussen de federale staat (minister van Justitie) en de Vlaamse regering (minister-

president en minister van Welzijn) waardoor de betrokkenheid van de samenleving op de 

gevangenis en vice versa tot een prioriteit van het penitentiaire beleid kon worden 

bevorderd. (Neys & Peters, 1994, p. 41) 

 

In een klimaat waarin steeds meer de gevangenis zelf als gepast antwoord en heilzaam 

middel voor de betrokkene en de samenleving in vraag werden gesteld, groeide de 

aandacht voor de rechtspositie van gedetineerden uit tot een prioritair thema binnen de 

strafuitvoering. Opvallend was dat deze liberalisering van het regime niet meer steeds 

gekaderd werd binnen duidelijke agogische doelstellingen. Het verlies in het geloof en 

vertrouwen in de gevangenis als mogelijkheid tot verbetering leidde tot een 

terughoudendheid in formuleringen over resocialisatiemogelijkheden. Er werd eerder 

gesproken in termen van “beperken van de detentieschade” als een vorm van 
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 Een voorbeeld: het eisenpakket van de gevangenen in de Centrale Gevangenis van Leuven bevatte 

volgende drie luiken: levensvoorwaarden in de gevangenis, ondermaats en ondoorzichtig gebruik van de VI 

en het gebrek aan een statuut voor vreemdelingen in de gevangenis. (Neys & Peters, 1994, p. 35) 
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Neys & Peters (1994) maakten de vergelijking tussen de gevangenisbevolking in 1982 en 1992 en 

kwamen voor sommige groepen  -bijv. de levenslanggestraften- tot een verdriedubbeling van de 

dagpopulatie. (Neys & Peters, 1994, p. 37) 
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humanisering van detentie. Verantwoording voor het instituut gevangenis werd terug 

meer gezocht in de richting van ‘ter bescherming van de maatschappij’. Maar 

tegelijkertijd bleef ook de vraag daar of bij terugkeer in die maatschappij, deze wel 

gediend (en beschermd) is met een lange inhoudsloze detentietijd. Vandaar dat ook 

detentiebegeleiding (vooral voor langgestraften) nog steeds als belangrijk geacht werd. 

Deze detentiebegeleiding bepleitte men niet alleen met het oog op de terugkeer in de 

samenleving, maar ook vanuit pure ‘menselijkheid’. (Neys & Peters, 1994) Vanaf het 

einde van de jaren ’70-begin jaren ’80 gingen steeds meer stemmen op voor een 

juridisering van de penitentiaire strafuitvoering. De rechtspositie van de gevangenen 

diende versterkt en afdwingbaar gemaakt te worden. Naar het voorbeeld van de 

Verenigde Naties die reeds in 1955 de hand legden aan Minimaregels voor de 

behandeling van gedetineerden, volgde in 1973 een Europese versie. Een Belgische 

juridische normering van deze rechtstegels resulteerde pas in 2005 in de Basiswet 

betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden (en in 2006 tot 

de wet betreffende de externe rechtspositie van gedetineerden). De Basiswet steunt op 

twee beginsels: het schadebeperkingsbeginsel en het normaliseringsbeginsel. Het 

schadebeperkingsbeginsel gaat er van uit dat het een illusie is om te verwachten dat een 

vrijheidsstraf positieve gevolgen kan hebben als men eerst niet alles doet om de schade, 

het bijkomende puin van de detentie, op afstand te houden. Dit puin verplettert alle hoop 

op positieve gerichtheid, bereidheid of capaciteit tot reïntegratie.  (Maes, 2007, p. 175). 

Met het normaliseringsbeginsel wordt bedoeld dat de levensomstandigheden in de 

gevangenis zoveel mogelijk in overeenstemming worden gebracht met de 

levensomstandigheden in de vrije samenleving. (Maes, 2007, p. 174) Wel te begrijpen als 

‘in overeenstemming met de ‘normale’ levensomstandigheden’ in tegenstelling tot het 

less egibilityprincipe waarbij men ervan uitging dat de levensomstandigheden in de 

gevangenis niet beter mochten zijn dan die van de minstbedeelden in de vrije 

samenleving. Men gaat ervan uit dat de detentieschade kan beperkt worden door 

levensomstandigheden zo veel mogelijk te laten overeenstemmen met normale 

levensomstandigheden in de vrije samenleving: het normaliseringsbeginsel als 

noodzakelijke voorwaarde voor het schadebeperkingsbeginsel.
27

 Door de nadruk te 

leggen op het normaliseringsbeginsel stapt de Basiswet uitdrukkelijk af van het less 

egilibilityprincipe.  

 

We kunnen in de laatste jaren dan ook spreken van een ‘vernieuwde’ penitentiair-

penologische visie waarbij het bestrijden van detentieschade centraal staat en de 

gedetineerde ten volle erkend wordt, niet enkel als een rechtsburger, maar ook als “ […] 

des êtres responsables et non comme des patients, avec comme conséquence que la 

resocialisation doit être volontaire et que l’exécution d’une peine privative de liberté doit 

être soumise à des critères juridiques précis.” ( (Mary, Bartholeyns, & Béghin, 2006); 

(Maes, 2007, p. 173)) In het wettelijk kader zien we in de laatste twintig jaar dan ook een 

hele evolutie inzake hulp- en dienstverlening aan gedetineerden. Van een herverdeling 

van de bevoegdheden, over een samenwerkingsakkoord (1994) tot het Strategisch Plan 

inzake hulp –en dienstverlening (2000) en de Basiswet (2005). (Zie hierover meer in 
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 Naast de beperking van detentieschade, dat zowel voor voorlopig gehechten als definitief veroordeelden 

in rechten gegoten werd, wordt in de Basiswet ook nog specifiek ten aanzien van veroordeelden, bepaald 

dat de tenuitvoerlegging van de vrijheidsstraf dienstbaar  moet worden gemaakt aan:  

1. Het herstel van het door het misdrijf aan de slachtoffers aangedane onrecht. 

2. De rehabilitatie van de veroordeelde. 

3. De geïndividualiseerde voorbereiding van zijn reïntegratie in de vrije samenleving.  

(art. 9, § 2 Basiswet)  
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Hoofdstuk 3).  Opvallend hierbij is dat men het ook steeds vaker heeft over rehabilitatie 

(naast re-integratie en herstel), bijv. in de ‘doelstellingen van de vrijheidsstraf’ zoals ze 

geformuleerd staan in de Basiswet
28

. Het begrip is afkomstig uit de psychiatrie en 

betekent daar zowel ‘revalidatie’ als ‘eerherstel’. Het begrip ‘rehabilitatie’ is niet nieuw 

binnen het discours over strafuitvoering, waarbij het eerst begrepen werd als “curing an 

offender of his or her criminal activities, changing an offender’s personality, outlook, 

habits or opportunities so as to make him or her less inclined to commit crimes” (Van Zyl 

Smit & Snacken, 2009, p. 83), in de jaren ’80 een negatieve bijklank kreeg en vervangen 

werd door “sociale (re)integratie”, waarna het echter recent terug als legitiem wordt 

beschouwd en veel meer begrepen wordt als een manier van daders “to tackle the origins 

of the crime committed” (Van Zyl Smit & Snacken, 2009, p. 83). 
 
De vele kritieken en evoluties in verschillende richtingen leidden ertoe dat men sinds de jaren 

’80 geen algemeen gedeelde consensus meer terugvindt in het denken over straf en 

criminaliteit, het samengaan van hulp en recht, belangen van de maatschappij en/of het 

individu. Het heeft er wel toe geleid dat de verdeeldheid en vertrouwenscrisis (h)erkend 

wordt tot diep intern in het systeem zelf. Degenen die belast zijn met de uitvoering van de 

gevangenisstraf zijn de eersten die de contradicties ervan erkennen. (Neys & Peters, 1994, p. 

41) De traagheid waarmee de Basiswet geïmplementeerd wordt, toont aan dat ook vandaag er 

allesbehalve een algemeen gedeelde consensus te vinden is tussen het regelgevend, 

theorievormend en uitvoerend discours.  
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 Art 9 § 2. De tenuitvoerlegging van de vrijheidsstraf wordt gericht op het herstel van het door het misdrijf 

aan de slachtoffers aangedane onrecht, op de rehabilitatie van de veroordeelde en op de geïndividualiseerde 

voorbereiding van zijn reïntegratie in de vrije samenleving. (FOD Justitie, Basiswet betreffende het 

gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden., 2005) 
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Hoofdstuk 3: Wettelijke kadering: onderwijs binnen ‘hulp- en 
dienstverlening aan gedetineerden’  
 

In de context van de in het vorig hoofdstuk geschetste stromingen en denkwijzen zijn ook 

de huidige regelgeving, discussies en acties te plaatsen. Het onderwijs werd daarbij steeds 

benaderd als een deel van de “hulp –en dienstverlening” aan gedetineerden. Hulp aan 

gedetineerden werd (en wordt) niet steeds op dezelfde wijze ervaren: soms als daad van 

liefdadigheid, soms als gunst, soms (bijna) als plicht, soms als recht, soms als voorrecht. 

 

Dit hoofdstuk tracht een zicht te geven op het wettelijk kader dat momenteel de hulp –en 

dienstverlening in de gevangenis in België regelt. Ik heb getracht dit zoveel mogelijk 

chronologisch te doen, met echter een opsplitsing in het nationaal wettelijk kader en 

internationale invloeden die inwerken op dit nationaal kader. 

 

Nationaal wettelijk kader29 
Zoals in vorig hoofdstuk vermeld was in het naoorlogse gevangeniswezen de hulp –en 

dienstverlening (vorming, culturele –en ontspanningsactiviteiten, …) sterk afhankelijk 

van het initiatief van de plaatselijke directie. Daar kwam langzaam verandering in met het 

Samenwerkingsakkoord inzake sociale hulpverlening aan gedetineerden (1994), wat later 

omgezet werd in het Strategisch plan voor hulp- en dienstverlening aan gedetineerden 

(2000), en waarvoor ondertussen alweer een Ontwerp van decreet betreffende de hulp- en 

dienstverlening aan gedetineerden klaarligt ter opvolging. Verwacht wordt dat dit tegen 

2014 goedgekeurd zal worden (VOCVO). 

 
Belgische grondwet  
Met betrekking tot onderwijs steunen deze regelgevingen op artikel 24, §3 van de 

Belgische grondwet. Hierin wordt het recht van eenieder op onderwijs, met eerbiediging 

van de fundamentele rechten en vrijheden gewaarborgd. Verder besteedt de Grondwet 

ook aandacht aan het aspect van arbeid en vorming. Zo formuleert art. 23 dat eenieder het 

recht heeft een menswaardig leven te leiden, dit recht omvat onder andere het recht op 

arbeid en het recht op culturele en maatschappelijke ontplooiing.  

 

Samenwerkingsakkoord (1994) 
Het samenwerkingsakkoord van 1994 tussen de Belgische Staat en respectievelijk de 

Vlaamse en de Franstalige Gemeenschap
30

 inzake de sociale hulpverlening aan 

gedetineerden met het oog op hun sociale re-integratie kwam er vermits -sinds de 

staatshervorming van 1980
31

- de gemeenschappen en gewesten ook een groot aantal 

bevoegdheden hebben in de gevangenis. Wat er zich in de gevangenis afspeelt, in grote 

                                                 
29

 Een goede wegwijs door het doolhof -dat het wettelijk kader rond hulp –en dienstverlening aan 

gedetineerden vaak is- is te vinden op de website van het Vlaams ondersteuningscentrum voor 

Volwassenenonderwijs (Vocvo). http://www.vocvo.be/node/219   
30

 In deze scriptie beperk ik mij verder uitsluitend tot de Vlaamse Gemeenschap. Voor meer informatie over 

het samenwerkingsakkoord tussen het Ministerie van Justitie en de Franse Gemeenschap, zie: “Protocole 

d’accord conclu entre le Ministre de la Justice et le Ministre de la Communauté Française chargé de l’aide 

sociale aux justiciables, relatif à une coopération en milieu pénitentiaire et de défense sociale, Bruxelles, 

1993. » (Verfaillie, 1999, p. 13) 
31

 Art. 5, §1 van de Wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, B.S. 15 augustus 1980 

http://www.vocvo.be/node/219#samenwerkingsakkoord
http://www.vocvo.be/node/219#strategisch plan
http://www.vocvo.be/node/219#strategisch plan
http://www.vocvo.be/node/219#ontwerp van decreet H&D
http://www.vocvo.be/node/219#ontwerp van decreet H&D
http://www.vocvo.be/node/219
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mate te vatten onder de noemer « strafuitvoering »
32,33

, is immers een federale 

bevoegdheid, namelijk die van Justitie.  Het akkoord trachtte deze –vaak moeizame 

coöperatie vast te leggen. 

 

Om het samenwerkingsakkoord reële vorm en inhoud te geven, richtte de Vlaamse 

regering eind 1993 de Interdepartementale Commissie ‘hulp –en dienstverlening aan 

gedetineerden’ op, samengesteld uit de departementen welzijn, gezondheid, onderwijs, 

cultuur en werkgelegenheid.  

 

Strategisch Plan (2000) 
In 1995 en 1998 besprak men in deze interdepartementale commissie hoe de hulp- en 

dienstverlening aan gedetineerden er precies uit moest zien. Er werd beslist een 

strategisch plan op te stellen dat deze materie regelt. (Departement Welzijn 

Volksgezondheid en Gezin, 2010)  

 

Het Strategisch Plan uit 2000 moest bijdragen tot 

een vlotter verloop van de uitvoering van de 

bevoegdheden van de Vlaamse Gemeenschap. In 

de missie die de Vlaamse Gemeenschap daarin 

opstelde schippert men tussen enerzijds ‘het 

waarborgen van het recht van de gedetineerde’ –

inbegrepen zijn recht op ‘de uiteindelijke 

beslissing’ over wat hij voor zich nodig acht, 

anderzijds ‘een actieve responsabilisering van de 

gedetineerde om te participeren en zijn 

verantwoordelijkheid op te nemen’. (Vlaamse 

Gemeenschap, 2000, p. 16) 

 

Binnen het Strategisch plan voor hulp- en 

dienstverlening aan gedetineerden (2000) wordt 

er extra nadruk gelegd op de eis dat de hulp –en 

dienstverlening van ‘buiten’ (in de vrije 

samenleving) naar ‘binnen de gevangenis’ moet 

komen. De implementatie van dit Strategisch 

Plan gebeurde in fases (zie hiervoor ook 

Afbeelding 3), maar intussen heeft iedere 

Vlaamse gevangenis er toch wel reeds enkele 

jaren ervaring mee.  

 

In het ‘gezamenlijk bijkomend implementatieplan 

Vlaamse Gemeenschap-Justitie betreffende het 

Vlaams strategisch plan Hulp –en dienstverlening aan gedetineerden’ uit 2007 werd de 

gemeenschappelijke opdracht als volgt geformuleerd: “een veilige, rechtsconforme, 

                                                 
32

 Strafuitvoering betekent volluit: tenuitvoerlegging van een door de rechter uitgesproken straf. De term 

wordt gebruikt om de fase in de strafrechtspleging aan te duiden die aanbreekt nadat de strafrechtelijke 

veroordeling is uitgesproken. (Neys & Peters, 1994, p. XXVII) 
33

 Op nationaal niveau is het de Federale Overheidsdienst Justitie die verantwoordelijk is voor de detentie. 

Binnen de FOD Justitie, behoort het luik van de strafuitvoering toe aan het Directoraat- generaal 

Penitentiaire Inrichtingen. (Snacken & Tournel, 2009, p. 28) 

Afbeelding 3: tijdslijn invoering Strategisch 

Plan. Uit: (Ron & Heene, 2008-2009, p. 14) 

http://www.vocvo.be/node/219#strategisch plan
http://www.vocvo.be/node/219#strategisch plan
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humane, herstel –en re-integratiegerichte invulling van de vrijheidsberovende straf of 

maatregel.” (Vlaamse overheid, 2007, p. 3) 

 

Basiswet betreffende het gevangeniswezen (2005)  
Een wet die zeker ook vermeldenswaard is -omdat ze de visie die in alle andere recente 

documenten naar boven kroop expliciet benadrukt- , is de Basiswet betreffende het 

gevangeniswezen (2005), deze wet wordt ook wel Dupont-wet genoemd
34

. Voluit spreekt 

men van de Wet betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de 

gedetineerden. Deze wet bepaalt de zogenaamde interne rechtspositie
35

 van 

gedetineerden. Het algemene uitgangspunt van deze wet is dat de gedetineerde het recht 

verliest te gaan en staan waar hij wil, maar dat hij zijn andere rechten moet kunnen 

uitoefenen. De vrijheidsbeneming houdt met andere woorden enkel een beperking in van 

de vrijheid van komen en gaan zonder dat andere politieke, burgerlijke, sociale, 

economische of culturele rechten worden ontnomen die niet onlosmakelijk met de 

vrijheidsbeneming verbonden zijn. Janssens&Beyens (2009) vatten deze wet mooi samen 

in negen krachtlijnen (Janssens & Beyens, 2009, p. 12), waarin ik de voor mijn 

probleemstelling relevantste punten onderlijnd heb:  

 De rechtspositionele benadering van gedetineerden: wie opgesloten wordt, verliest zijn 

bewegingsvrijheid, maar hij blijft een burger met rechten. 

 Het strafkarakter van de vrijheidsstraf bestaat uitsluitend in het geheel of gedeeltelijk 

verlies van de vrijheid van komen en gaan en de daarmee onlosmakelijk verbonden 

vrijheidsbeperkingen. 

 Detentieschade moet zo veel mogelijk bestreden worden. 

 De doelstellingen van de vrijheidsstraf zijn: ‘het herstel van het door het misdrijf aan de 

slachtoffers aangedane onrecht, de rehabilitatie van de veroordeelde en de 

geïndividualiseerde voorbereiding van zijn re-integratie in de vrije samenleving. (Art.9 

§2) 

 Bij de uitvoering van de gevangenisstraf wordt ervoor gezorgd dat de orde en de 

veiligheid worden bewaard.  

 Belangrijke basisbeginselen zijn: normalisering, responsabilisering, participatie. 

 Een tuchtprocedure, een beklagprocedure en een beroepsprocedure worden 

uitgestippeld. 

 Er moet een extern en onafhankelijk toezicht op detentie georganiseerd worden.  

 De samenwerking met gemeenschappen en gewesten om de hulp –en dienstverlening te 

organiseren, is cruciaal. 

Met mijn vraag naar de legitimatie van de mate van vrijheid om te kiezen al dan niet mee 

te werken aan (re)integratiedoelstellingen die aan de vrijheidsstraf toegedicht worden, wil 

                                                 
34

 Deze wet is het resultaat van de werkzaamheden binnen de Commissie Dupont. De Basiswet werd op 1 

februari 2005 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. De Basiswet is vandaag slechts gedeeltelijk in 

werking getreden. Het wetsontwerp kreeg de goedkeuring van de Ministerraad op 30 april 2009 en werd 

voor advies aan de Raad van State voorgelegd (advies op 25 juni 2009). Het wetsontwerp werd op 16 juli 

2009 in de Kamer ingediend en wordt een parlementair stuk met als nummer 2122/001. (Clerck, 2009) 
35

 Onder de rechtspositie van gedetineerden verstaat men het geheel van de rechten en plichten van de 

gedetineerden. Men kan hierbij een onderscheid maken tussen enerzijds de rechtspositie van de 

gedetineerde als gedetineerde (detentierechtelijke rechtspositie), met name het geheel van de specifieke 

rechten en verplichtingen van de gedetineerde, en anderzijds de rechtspositie van de gedetineerde als 

burger, zijn rechtsburgerschap. Het onderscheid tussen interne en externe rechtspositie heeft betrekking op 

de detentierechtelijke rechtspositie. De interne rechtspositie betreft de rechtspositie van de gedetineerde als 

“inwoner” van de strafinrichting, zijn juridisch statuut tijdens de detentie “binnen de muren” (bijv. regime-

aspecten als bezoek en briefwisseling). De externe rechtspositie heeft betrekking op de extramurale 

aspecten van de detentie: de duur, de onderbrekingen, de bijzondere modaliteiten van vervroegde 

invrijheidsstelling en de beëindiging van de detentie. (Neys & Peters, 1994, p. XXVI) 

http://www.vocvo.be/node/219#basiswet
http://www.vocvo.be/node/219#basiswet
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ik de aandacht vestigen op het ontstaan van een spanningsveld tussen de tweede en de 

vierde krachtlijn.  

 

In de Basiswet wordt het recht op onderwijs en vorming gegarandeerd en gepreciseerd 

wat daar de gevolgen van zijn voor penitentiaire administratie, hoe ze zich verhouden met 

arbeidstijden, enz. (Artikels 38, 76 en 78). (Federale Overheidsdienst Justitie, 2005) 

(Tassier, 2005)  

 

Naast de boven geschetste krachtlijnen van de basiswet staat in de basisbeginselen ook 

vermeld dat de veroordeelde wordt in de gelegenheid gesteld constructief mee te werken 

aan de realisering van het individueel detentieplan, [… ], dat wordt opgesteld met het 

oog op een schadebeperkende, op herstel en op reïntegratie gerichte en veilige uitvoering 

van de vrijheidsstraf.
36

 (Art 9 §3, (FOD Justitie, 2005)) Het individueel detentieplan 

bevat een schets van het detentietraject en, in voorkomend geval, van de activiteiten die 

op herstel gericht zijn, met name de schade die de slachtoffers opgelopen hebben. 

Onderwijs, vorming en andere activiteiten die op re-integratie gericht zijn maken deel uit 

van de mogelijke ‘voorstellen van activiteiten waaraan de veroordeelde zal deelnemen’ 

die men kan opnemen in het individueel detentieplan
37

. De keuze om zo’n individueel 

detentieplan op te stellen ligt bij de gedetineerde zelf:  Art. 35. 

§ 2. Van het in § 1 bedoelde onderzoek kan worden afgezien wanneer dit, gelet op 

de korte duur van het te ondergaan gedeelte van de vrijheidsstraf, niet aangewezen is en 

de veroordeelde hiermee instemt of wanneer de veroordeelde geen detentieplan wenst. De 

instemming of de omstandigheid dat de veroordeelde geen detentieplan wenst, waarop 

door de veroordeelde steeds kan worden teruggekomen, wordt opgetekend in een door de 

Koning vast te stellen formulier. 

 

Het individueel detentieplan is een essentieel deel van de in de Basiswet geponeerde 

benadering en nam dan ook een belangrijke plaats in in het voorontwerp van de 

Commissie Dupont. De uitvoering ervan laat echter nog op zich wachten. De recente 

aankondigingen van besparingen op personeel binnen de psychosociale diensten van de 

gevangenissen (De Standaard, 2012) zal dit proces waarschijnlijk niet ten goede komen. 

Tom Daems (2010) uitte ook kritiek op de selectiviteit bij de inwerkingtreding van de 

Basiswet: Niet toevallig zijn dat [de artikelen die voorgesteld werden door de minister ter 

inwerkingtreding]voor een groot gedeelte de stukken waar de wet de bestaande regels 

codificeerde of slechts licht aangepaste of waar de wet niet verder gaat dan het minimum 

waartoe België internationaal rechtelijk al verplicht was!! Bovendien gaat het ook om 

                                                 
36

 Eigen onderlijning.  
37

 Art 38 § 3. Het individueel detentieplan bevat een schets van het detentietraject en, in voorkomend geval, 

van de activiteiten die op herstel gericht zijn, met name de schade die de slachtoffers opgelopen hebben. 

Het detentieplan bevat ook eventuele adviezen over overplaatsingen die voor de veroordeelde 

redelijkerwijze in het vooruitzicht kunnen worden gesteld, rekening houdend met de duur van de 

uitgesproken straffen, met de criteria voor de toepassing van bijzondere wijzen van tenuitvoerlegging en 

van vervroegde invrijheidstelling of met de datum van definitieve invrijheidstelling. 

  Dit plan bevat bovendien voorstellen van activiteiten waaraan de veroordeelde zal deelnemen, zoals : 

  1° in het kader van de strafuitvoering beschikbare of beschikbaar te stellen arbeid; 

  2° onderwijs- of vormingsprogramma's, opleidings- of omscholingsactiviteiten en andere activiteiten die 

op reïntegratie gericht zijn; 

  3° psychosociale begeleidingsprogramma's of medische of psychologische behandelingsprogramma's. 

  Het detentieplan wordt opgesteld rekening houdend met de mogelijkheden van de gedetineerde en van de 

penitentiaire administratie. (FOD Justitie, Basiswet betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie 

van de gedetineerden., 2005) 
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aspecten van het gevangenisleven waarin de belangen van de instelling de bovenhand 

krijgen op de individuele belangen van gedetineerden!! Vijf jaar geleden na de stemming 

van de basiswet blijven belangrijke aspecten evenwel nog steeds onvermeld en dat zijn 

niet toevallig de artikelen die een belangrijke kwalitatieve stap voorwaarts betekenen 

voor de gedetineerden, zoals de bepalingen met betrekking tot de detentieplanning, 

arbeid,[…] (Daems, 2010). Er is wel een Werkgroep Indiviueel Detentieplan aangesteld 

die het hoofdstuk detentieplanning uit de Basiswet moet uitwerken. Deze werkgroep 

bestaat echter enkel uit leden van Justitie. Gezien de beschrijving van het individueel 

detentieplan in deze wet duidelijk maakt dat samenwerking met hulp –en dienstverlening 

noodzakelijk is, is het vreemd dat de Vlaamse Gemeenschap niet onmiddellijk betrokken 

wordt bij deze werkgroep.
38

 Wel is de expliciete formulering van ‘de voorbereiding van 

de re-integratie in de samenleving’ in de Basiswet een uitdrukkelijk teken dat deze 

voorbereiding (ook) tot het takenpakket van Justitie behoort. 

 

Wet met betrekking tot de externe rechtspositie van veroordeelden tot een 
vrijheidstraf (2006) 
Aanvullend op de Basiswet die zich toespitst op de interne rechtspositie van 

veroordeelden werd een jaar later, op 17 mei 2006, de wet met betrekking tot de externe 

rechtspositie van veroordeelden tot een vrijheidsstraf uitgebracht. Zoals eerder vermeld 

heeft de externe rechtspositie betrekking op de extramurale aspecten van de detentie: de 

duur, de onderbrekingen, de bijzondere modaliteiten van vervroegde invrijheidsstelling en 

de beëindiging van de detentie (Neys & Peters, 1994).  

 

In opvallend contrast met de vorig vernoemde wetten, bevat deze wet slechts één artikel 

met een verwijzing naar de re-integratie van veroordeelden. Namelijk Art 95 §1
39

 […] 

Ingeval zulks nodig is, kan de strafuitvoeringsrechtbank tevens uitgaansvergunningen 

toekennen om de sociale re-integratie van de ter beschikking gestelde veroordeelde voor 

te bereiden. (Justitie, 2006) Nergens wordt aldus de strafuitvoeringsrechtbank (SURB) 

gevraagd rekening te houden met op re-integratiegerichte activiteiten waaraan een 

veroordeelde al dan niet deelnam tijdens zijn periode in de gevangenis.  

 

Decreet betreffende het volwassenenonderwijs (2007)  
Over de hele Vlaamse gemeenschap heeft het Decreet betreffende het 

volwassenenonderwijs (2007) een grote rol gespeeld voor veranderingen binnen het 

gevangenisonderwijs. In de uitvoering van dit decreet zijn de consortia 

volwassenenonderwijs opgericht, die een specifieke opdracht kregen in de gevangenissen 

(artikel 75.8°). Deze consortia zijn samenwerkingsverbanden tussen Centra voor 

Volwassenenonderwijs (CVO) en Basiseducatie (BE) in een bepaalde regio. De 

belangrijkste taak van de Consortia is het afstemmen van het aanbod van de verschillende 

CVO’s en CBE’s binnen een bepaalde regio. Daarnaast hebben de Consortia die één of 

meerdere gevangenissen tellen op hun werkingsgebied ook de verantwoordelijkheid om 

onderwijs aan gedetineerden te organiseren. Het beleid hiertegenover van zo’n 

consortium kan door heel wat factoren beïnvloed worden: voornamelijk de 

gevangenisdirectie en het lokaal gevangenisbeleid, de gevangenispopulatie (statuut en 

profiel van gedetineerden), de gevangenisinfrastructuur, het lokale 

volwassenenonderwijslandschap en de aanwezigheid van andere sociaal-culturele of 

onderwijsactoren in de gevangenis. In de nasleep van dit decreet maakte Frank 

                                                 
38

 Zie ook (Snacken & Tournel, 2009, p. 98). 
39

  Dit artikel werd ingevoegd bij wijziging op 2007-04-26/89, art. 4; Inwerkingtreding : 01-01-2012)   

http://www.vocvo.be/node/219#decreet volwassenenonderwijs
http://www.vocvo.be/node/219#decreet volwassenenonderwijs
http://www.vocvo.be/node/219#decreet volwassenenonderwijs
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&table_name=wet&cn=2007042689
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Vandenbroucke, de toenmalige minister van onderwijs vanaf het schooljaar 2008-2009 

een budget vrij van 650.000 euro, goed voor 12 onderwijscoördinatoren om het 

onderwijsaanbod in de gevangenissen te versterken (Snacken & Tournel, 2009, p. 38). 

 

In 2009 voegde de Minister van onderwijs ook nog eens een 

specifieke ondersteuningsopdracht wat betreft onderwijs aan gedetineerden toe aan de 

opdrachten van de decretale stuurgroep volwassenenonderwijs (artikel 49.8°bis, (Vlaamse 

Overheid, 2007)). De middelen voor deze opdracht werden toegekend aan het Vlaams 

ondersteuningscentrum voor het volwassenenonderwijs (Vocvo), één van de 

samenwerkingspartners binnen de decretale stuurgroep. Binnen Vocvo werd hierdoor een 

projectmedewerker ‘onderwijs aan gedetineerden’ aangesteld, die in haar missie twee 

kerntaken opstelde. Enerzijds de onderwijscoördinatoren van de consortia bij de 

uitvoering van hun opdracht in de gevangenissen in Vlaanderen en Brussel ondersteunen, 

anderzijds geeft het vorm aan een Vlaams kennis- en expertisecentrum onderwijs aan 

gedetineerden. Het informeert en adviseert daarbij beleidsmakers en fungeert als centraal 

Vlaams aanspreekpunt inzake onderwijs aan gedetineerden voor partners, stakeholders en 

de brede maatschappij.  

 

OASE-map 
De gevangenis van Gent nam enkele jaren geleden een initiatief tot het centraliseren van 

het doorlopen hulp –en dienstverleningstraject door middel van de OASE-map. OASE 

staat voor Onderwijs Arbeid Sport en Educatie. Deze map is ondertussen een 

gevangenisoverstijgend hulpmiddel voor de gedetineerde, sinds 2009 verder uitgewerkt 

en op Vlaams niveau aangereikt door het Steunpunt Algemeen Welzijnswerk, en heeft tot 

doel de gedetineerde te ondersteunen in het bijhouden van gegevens over het doorlopen 

hulp –en dienstverleningstraject (zowel Onderwijs, Arbeid, Sport en Educatie, maar ook 

Gezondheid, Welzijn, Cultuur en Herstel). Deze map kan door de gedetineerde niet alleen 

als logboek voor zichzelf of derden gehanteerd worden, maar ook als basis om op terug te 

vallen bij het uitwerken van de reclassering, wanneer hij overgebracht wordt naar een 

andere inrichting of bij zijn verdere hulp- en dienstverleningstraject in de vrije 

samenleving. De chronologie van deelname aan activiteiten, de behaalde 

attesten/certificaten/getuigschriften/diploma’s, de informatie die aanbodverstrekkers 

weergeven kunnen uitingen zijn van een persoonlijk engagement tot zelfontplooiing en 

van een bereidheid om van het beschikbare hulp- en dienstverleningsaanbod gebruik te 

maken. (K. Polfliet, Conceptnota oasemap 2007 IN (Snacken & Tournel, 2009, p. 97)).  

 

Dit is een initiatief van de Vlaamse Gemeenschap dat op justitieel niveau niet van tel is. 

De gedetineerde kan zijn/haar Oasemap voorleggen aan de SURB, maar deze dient hier 

echter geen rekening mee te houden. Of ook, zoals Snacken&Tournel erop wijzen: dat er 

in België een ‘recht’ op hulp- en dienstverlening bestaat, geen verplichting. 

Gedetineerden die, om welke reden dan ook, geen gebruik wensen te maken van deze 

mogelijkheid, mogen hierop niet afgestraft worden. (Snacken & Tournel, 2009, pp. 97-

98) 

 

Tot slot wil ik nog even bemerken dat – ondanks dat in het wettelijk kader pas vanaf 

1994 onderwijs aan gedetineerden expliciet vernoemd werd – dit geenszins betekent dat 

er voor 1994 geen hulp –en dienstverlening aanwezig was in de gevangenissen (zie 

Hoofdstuk 2). 
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Internationale invloeden 
Internationaal zijn er twee organen die met betrekking tot onderwijs aan gedetineerden 

relevante regelgeving produceren: De Verenigde Naties en De Raad van Europa. Van 

de eerste zijn de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (1948), de Standard 

Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (1955), de International Covenant on 

Economic, Social and Cultural Rights (1966), de Body of Principles for the Protection of 

all Persons under Any Form of Detention or Imprisonment (1988) en de Basic Principles 

for the Protection of Prisoners (1990) van invloed. Europese regelgeving die betrekking 

heeft op het onderwijs in de gevangenissen en arresthuizen is het Europees Verdrag voor 

de Rechten van de Mens (1950), de Recommendation R(84)12 concerning foreign 

prisoners (1984), Europees Verdrag Voor de Preventie van Foltering (1987), de 

Recommendation R(89)12 concerning education in prison (1989) en de European Prison 

Rules (2006). 

 

De onderliggende idee van deze internationale en Europese aanbevelingen loopt redelijk 

gelijk met de onderliggende idee van de Basiswet op nationaal niveau. Het beginsel van 

normalisering, m.a.w. dat de kloof met de samenleving zo klein mogelijk wordt 

gehouden, wordt hoog in het vaandel gedragen. Men gaat er bovendien vanuit dat een 

ondersteunende en zinvolle detentie kan gerealiseerd worden door het voorzien in een 

respectvolle bejegening, het ondersteunen van contacten met de buitenwereld en het 

bieden van kansen voor de ontwikkeling van vaardigheden. Hiertoe moeten alle 

beschikbare middelen aangewend worden en externe organisaties en diensten die een 

hulp- en dienstverleningsaanbod kunnen waarmaken, binnengebracht. (Snacken & 

Tournel, 2009, p. 28) Een ander punt dat in alle Europese standaarden benadrukt wordt is 

dat men de terugkomst van gedetineerden in de samenleving dient voor te bereiden vanaf 

zijn onthaal in de gevangenis. Ook herkenbaar bij de vraag naar individuele 

detentieplanning in de Basiswet is het belang van individualisering van het aanbod, dat in 

de meeste Europese regelgeving als idealiter afgestemd op de noden en vaardigheden van 

de individuele gedetineerde dient te zijn.  

 

Voor het komende resumé baseer ik mijn structuur op het overzicht dat professor Sonja 

Snacken en onderzoekster Hanne Tournel bieden in hun onderzoek uit 2009 over 

Vorming, opleiding en arbeidstoeleiding in zeven Vlaamse gevangenissen (Snacken & 

Tournel, 2009, pp. 25-28), vermits dit een uitgebreide weergave biedt van de 

internationale bronnen die zich in het bijzonder toespitsen op vorming, opleiding en 

arbeidstoeleiding. Met het oog op een gerichtere schets van die bronnen die zich 

uitspreken over onderwijs, werd dit overzicht met eigen aanvullingen (uit de originele 

bronnen) en structuren uit het door Vocvo geschetste wettelijk kader (VOCVO) 

aangepast.  
 

De Verenigde Naties 
De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (1948)   

De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens formuleerde in 1948 al dat 

eenieder recht heeft op arbeid, op vrije keuze van beroep, op rechtmatige en gunstige 

arbeidsvoorwaarden en op bescherming tegen werkloosheid (Art 23). Deze Verklaring 

formuleerde ook het recht van eenieder op onderwijs (Art 26) en het recht op vorming 

wordt behandeld in artikel 27 van deze Verklaring. Zoals in hoofdstuk 2 vermeld, werd 

deze niet toevallig aanvaard kort na de tweede wereldoorlog.  

 

http://www.vocvo.be/node/219#universele verklaring voor de rechten van de mens
http://www.vocvo.be/node/219#standard minimum rules for the treatment of prisoners
http://www.vocvo.be/node/219#standard minimum rules for the treatment of prisoners
http://www.vocvo.be/node/219#international convenant on economic, social and cultural rights
http://www.vocvo.be/node/219#international convenant on economic, social and cultural rights
http://www.vocvo.be/node/219#body of principles for the protection
http://www.vocvo.be/node/219#body of principles for the protection
http://www.vocvo.be/node/219#basic principles for the protection of prisoners
http://www.vocvo.be/node/219#basic principles for the protection of prisoners
http://www.vocvo.be/node/219#europees verdrag voor de rechten van de mens
http://www.vocvo.be/node/219#europees verdrag voor de rechten van de mens
http://www.vocvo.be/node/219#R(84)12
http://www.vocvo.be/node/219#R(84)12
http://www.vocvo.be/node/219#R(89)12
http://www.vocvo.be/node/219#european prison rules
http://www.vocvo.be/node/219#european prison rules
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Om landen te stimuleren tot het ontwikkelen van een aangepast hulp- en 

dienstverleningsaanbod voor gedetineerden volgde vanuit de Verenigde Naties nog een 

specifieke richtlijn, met name de Standard Minimum Rules fot the Treatment of 

Prisoners. 
 

Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (1955)  
Dit betreft geen verdrag, maar een richtlijn voor de behandeling van gedetineerden. Het 

zijn minimumregels waarbij een internationale consensus wordt nagestreefd. Bedoeling is 

dat elke staat probeert om nog verder te gaan met deze minimumregels als basis. Het zijn 

slechts morele regels dus niet direct juridisch afdwingbaar. Binnen deze richtlijn wordt er 

duidelijk gewezen op het belang van een hulp- en dienstverleningsaanbod in functie van 

de terugkeer van de gedetineerden naar de vrije samenleving. Zo wordt er specifiek op 

gewezen dat er o.a. dient voorzien te worden in programma’s en activiteiten met 

betrekking tot vorming, onderwijs, opleiding en arbeid (Art 66). Het aanbod dient volgens 

artikel 77§2 in de mate van het mogelijke afgestemd te worden op de situatie buiten de 

gevangenismuren
40

. Bovendien hanteert men hier een individualiseringsprincipe, waarbij 

het aanbod afgestemd dient te zijn in accordance with the individual needs of each 

prisoner, taking account of his social and criminal history, his physical and mental 

capacities and aptitudes, his personal temperament, the length of his sentence and his 

prospects after release (Art 66§1). (Art 58, Art 59,  Art 65, Art 66 §1, Art 75 en Art 77). 

(Verenigde Naties, 1955) 

In Art 65 staat dat de behandeling van personen die veroordeeld zijn tot een 

gevangenisstraf shall have as its purpose, [...], to establish in them the will to lead law-

abiding and self-supporting lives after their release and to fit them to do so. The 

treatment shall be such as will encourage their self-respect and develop their sense of 

responsibility. Waarna in Art 66 aangegeven wordt dat: To these ends, all appropriate 

means shall be used [including education,...]. Men ziet dit als de rechtvaardiging van het 

afnemen van iemands vrijheid, vermits a measure deprivative of liberty is ultimately to 

protect society against crime (Art 58). Dit doel kan –zo luidt Art 58– enkel worden 

bereikt indien de periode van gevangenschap gebruikt wordt om te verzekeren, in de mate 

van het mogelijke, dat tegen de tijd van terugkeer in de samenleving, the offender is not 

only willing but able to lead a law-abiding and self-supporting life (Art 58, eigen 

onderlijning). 

Dit is één van de weinige internationale documenten die het onderwijs in de gevangenis 

niet expliciet in een rechtenformat giet, sterker zelfs: in verband met ongeletterde en 

jonge gevangenen spreekt Art 77§1 over een verplichting: The education of illiterates and 

Young prisoners shall be compulsory and special attention shall be paid to it by the 

administration.  

International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (1966)  
In clausules 13 en 14 van dit internationaal verdrag wordt ‘het recht op onderwijs voor 

iedereen’ beschreven. The States Parties to the present Covenant recognize the right of 

everyone to education. They agree that education shall be directed to the full 

development of the human personality and the sense of its dignity, and shall strengthen 

the respect for human rights and fundamental freedoms. (United Nations, International 

Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, 1966, p. Art. 13) Verder wordt erop 
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 Dit wordt ook in het Strategisch Plan sterk benadrukt. 
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gewezen dat dit onderwijs voor iedereen toegankelijk en (zo veel als mogelijk) gratis 

moet zijn.  

 
Body of Principles for the Protection of All Persons under Any Form of 
Detention or Imprisonment (1988)  
Ook in dit document over acceptabele uitgangspunten voor de behandeling van gevangen 

wordt het recht op onderwijs in de gevangenis benadrukt. Principe 28 stelt dat een 

gedetineerde, in de mate van het mogelijke, recht heeft op kwaliteitsvol onderwijs.  

Principle 28: A detained or imprisoned person shall have the right to 

obtain within the limits of available resources, if from public sources, 

reasonable quantities of educational, cultural and informational material, 

subject to reasonable conditions to ensure security and good order in the 

place of detention or imprisonment. (United Nations, 1988) 

 

Basic Principles for the Protection of Prisoners (1990) 
Deze verklaring is eigenlijk een reactie op de obstakels die men ondervond bij de 

implementatie van de eerder vernoemde Standard Minimum Rules for the Treatment of 

Prisoners (SMRTP) uit 1955. Door een extra document uit te brengen trachtte men 

duidelijk te stellen wat de basisbeginselen zijn, die men eerder in de SMRTP uitwerkte in 

concrete bepalingen en regels. Tien
41

 basisprincipes werden opgesteld. Zowel the right to 

take part in cultural activities and education aimed at the full development of the human 

personality (Principe 6) alsook alle andere rechten die in Verdragen van de Verenigde 

Naties geformuleerd werden (met uitzondering van die beperkingen die samengaan met 

het vrijheidsverbod) worden hierin nog eens extra erkend voor gevangenen. (Verenigde 

Naties, 1990) 

 

Bij deze sluit de SMRTP zich hier wel aan bij het rechtenformat. Met betrekking tot de 

re-integratie van gevangenen spreekt men hier over ‘mogelijk maken’ (‘enabling’, 

‘permit’)  en niet meer over verplichten (‘compulsory’) of de periode van gevangenschap 

unbedingt gebruiken om te verzekeren dat de dader niet alleen wil, maar ook kan lead a 

law-abiding and self-supporting life (Art 58 (Verenigde Naties, 1955)). Wel blijkt nog 

steeds dat men een groot belang hecht aan re-integratie, vermits men wel twee van de tien 

principes wijdt aan de mogelijkheden die men dient te bieden om de re-integratie te 

faciliteren.  
 

 

 

 

De Raad van Europa 
Als lid van Europa zijn deze regels en bepalingen in bepaalde mate belangrijker voor 

België. Deze hebben namelijk een grotere juridische kracht en zijn dikwijls rechtstreeks 

afdwingbaar in het Belgisch recht. (Snacken & Tournel, 2009) De Raad van Europa is 

echter niet te verwarren met simpelweg Europa of de Europese Unie. De Raad van 

Europa is opgericht in 1949 en telt meer dan veertig lidstaten. Zijn activiteiten richten 

zich vooral op het bevorderen van de democratie en van de mensenrechten, zo is 

bijvoorbeeld het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (Straatsburg) een van de 

organen van de Raad van Europa.  
 

                                                 
41

 Eigenlijk elf,maar de laatste heeft betrekking op de tien vorige: 11.  The above Principles shall be 

applied impartially. 



39 
 

Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (1950)  
Dit Europees verdrag vindt haar basis in de Universele Verklaring van de Rechten van de 

Mens van de Verenigde Naties dat twee jaar eerder uitgebracht werd. Met betrekking tot 

onderwijs aan gedetineerden zijn deze rechten dan ook zeer gelijklopend geformuleerd. 

Dit verdrag behoort tot het intern Belgisch recht, d.w.z. dat het rechtstreekse werking 

heeft voor de Belgische rechtbanken. Dit is echter niet de enige mogelijkheid: ook het 

Europees Hof voor de Rechten van de Mens houdt toezicht op de eerbiediging van de in 

dit Verdrag gewaarborgde rechten en vrijheden. Van Zyl Smit & Snacken (2009) merken 

op dat het Hof recent de doelstelling van voorbereiding van de re-integratie sterk 

benadrukt. 
 

Europees Verdrag Voor de Preventie van Foltering (1987)  
In het kader van haar opdracht tot preventie van foltering en onmenselijke en 

vernederende behandeling, heeft het Europees Comité voor de Preventie van Foltering 

(CPT) systematisch de combinatie van overbevolking, gebrek aan sanitaire voorzieningen 

en gebrek aan activiteiten als een vorm van onmenselijke en vernederende bestraffing 

beschouwd. Het CPT is samengesteld uit afgevaardigden van de Raad van Europa en 

formuleert op basis van (soms onverwachte) bezoeken aan ondermeer de strafinrichtingen 

van de lidstaten niet-bindende aanbevelingen.
42

 Op het derde punt –gebrek aan 

activiteiten– kreeg België de laatste jaren vooral kritiek over het gebrek aan 

zorgverlening voor geïnterneerden (Liga voor Mensenrechten, 2011), maar ook na het 

eerste bezoek van het CPT in België in 1993 drong men erop aan dat “absolute voorrang 

moet verleend worden aan de diversificatie en de uitbreiding van de activiteiten die ter 

beschikking staan van de gedetineerden”(Raad van Europa, 1994, p. 125 IN (Verfaillie, 

1999)). 
 

 

European Prison Rules (1973; 1987; 2003; 2006)  
Deze kunnen gezien worden als een herformulering van de Standard Minimum Rules for 

the Treatment of Prisoners door de Raad van Europa in 1973.  In 1987 achtten zij het 

noodzakelijk deze opnieuw te herformuleren zodat ze ook "significant social trends and 

changes in regard to prison treatment and management" in rekening konden brengen. 

(Eurochips, 2012 ) Het gaat hier niet om een verdrag en daardoor geldt hier de beperking 

dat de principes opgenomen in deze aanbevelingen geen bindend karakter hebben. 

Concreet houdt dit in dat er geen controle-element is en dus ook geen sanctie, het is enkel 

een morele richtlijn. Niettemin wordt in toenemende mate naar deze aanbevelingen van 

de Raad van Europa verwezen door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, 

waardoor hun juridische draagwijdte duidelijk versterkt is. (Snacken & Tournel, 2009, p. 

27)  

Onder de Basic Principles uit de aanbevelingen wordt in Principe 6 heel duidelijk gesteld: 

“All detention shall be managed so as to facilitate the reintegration into free society of 

persons who have been deprived of their liberty”. Hoe activiteiten zoals vorming, 

onderwijs en opleiding hiertoe kunnen bijdragen wordt in punt 28 uitgebreid besproken. 

Met dank aan enkele recommendations of the Committee of Ministers to member states on 

the European Prison Rules uit 2006 en 2003 gelden deze aanbevelingen niet enkel voor 

veroordeelde gevangenen (met specifieke aandacht voor de langgestraften), maar ook 
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 Ook België werd door dit Comité al verschillende keren op de vingers getikt. Op het gebied van 
overbevolking en gebrek aan sanitaire voorzieningen kreeg onlangs nog de gevangenis van Vorst een 
negatief verslag nadat het CPT op vraag van de Commissie van Toezicht er een bezoek bracht. (De 
Standaard, 2012) 
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voor beklaagden. Zo werd ook expliciet opgenomen dat het personeel best ook 

gedeeltelijk dient te bestaan uit specialists such as psychiatrists, psychologists, social and 

welfare workers, teachers and vocational, physical education and sports instructors; en 

waar mogelijk ook vrijwilligers en deeltijdse krachten. (Council of Europe, 2006) 

Afsluitend  
Deze internationale opsomming maakt duidelijk dat er een heleboel rechten en principes 

geformuleerd zijn omtrent het onderwijs aan gevangenen. Een gerichte blik leert ons 

echter ook dat de meeste hiervan slechts weinig bindend en afdwingbaar zijn; het gaat 

vooral over ‘aanbevelingen’. Met uitzondering van de Body of Principles for the 

Protection of All Persons under Any Form of Detention or Imprisonment uit 1988 gaat 

het om aanbevelingen voor staten, en dus niet om individuele rechten. (Vandenhole, 

2004) De invloed van deze documenten op de huidige formulering van de Basiswet is 

echter niet te onderschatten! In theorie beantwoordt de basiswet in hoge mate aan de 

normen die vanuit het mensenrechtelijk kader gesteld worden.  

Onderzoek uit de laatste 15 jaar naar de mate waarin deze wetten gerealiseerd worden en 

afgestemd zijn tussen behoefte en aanbod, merken verschillende auteurs in de meeste 

gevangenissen een verbetering op. Eén groep echter wordt daarbij steeds als knelpunt 

gemeld: (de hulp- en dienstverlening aan) anderstalige gedetineerden.   
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Hoofdstuk 4: Anderstaligen in de gevangenis 
 

Het aandeel anderstaligen in de gevangenis is niet eenvoudig af te leiden uit statistieken. 

Dit aandeel valt immers niet volledig samen met het aandeel 

vreemdelingen/buitenlanders/niet-Belgen. Zowel onder de Belgen in de Vlaamse 

gevangenissen bevindt er zich een aandeel dat het Nederlands niet machtig is, en ook 

omgekeerd: een aandeel van de buitenlanders is het Nederlands wel machtig. Bovendien 

is het begrip ‘vreemdeling’ ook niet zo eenduidig. De Ridder & Beyens (2012) wijzen er 

op dat de parameter ‘nationaliteit’ ten eerste niet stabiel is en ten tweede niets zegt over 

de sociale identiteit van de persoon. Een derde reden voor voorzichtigheid is 

onduidelijkheid over op welke wijze personen met meerdere nationaliteiten gecodeerd 

worden in de databank van justitie: als Belg of als niet-Belg?  

 

De term ‘vreemdelingen in de gevangenis’ waaronder verstaan kan worden 

‘gedetineerden die niet de Belgische nationaliteit bezitten’ is nog een zeer heterogene 

groep. Snacken, Keulen & Winkelmans (2004) onderscheiden binnen dit koepelbegrip 

dan ook verschillende subgroepen: o.a. vreemdelingen zonder wettige 

verblijfsvergunning (die ofwel een misdrijf begaan hebben ofwel enkel administratief 

gehecht zijn), vreemdelingen uit buurlanden (EU) en tweede of derde generatie migranten 

(zonder Belgische nationaliteit).  

 

Ondanks een hoge interesse van politici en media in de cijfers van vreemdelingen in de 

gevangenis zijn er -tot op heden- nog veel zwarte gaten in de analyse van deze groep 

gedetineerden. De laatste vijf jaar werden er jaarlijks in de Kamer vragen gesteld over het 

aandeel vreemdelingen in de gevangenispopulatie, het uitzitten van straffen door 

vreemdelingen in het thuisland en de terugwijzing of uitzetting van vreemdelingen (De 

Ridder & Beyens, 2012, p. 305). Veel meer dan cijfergegevens en analyse daarvan is in 

de literatuur echter niet te vinden. Diepgaand onderzoek naar de oorzaken en de 

samenstelling van buitenlanders/niet-Belgen/anderstaligen/migranten/… in de gevangenis 

ontbreekt. Yildiz & Bartlett (2011) onderzochten hoe vaak buitenlandse gevangenen en 

diegenen die slechts beperkt Engels begrepen (niet) opgenomen waren in onderzoek 

m.b.t. een bepaalde vrouwengevangenis in Groot-Brittannië. Zij kwamen tot de conclusie 

dat deze groep vaak ofwel niet betrokken werd in onderzoek, ofwel geclusterd als een 

homogene groep. De specificiteit van de groep maakt echter dat in het meeste van dit 

onderzoek wel relevant andere resultaten verwacht kunnen worden voor deze groepen. 

“This can compromise associated needs assessments and service delivery, particularly 

important in already disadvantaged populations,”  waarschuwen Yildiz & Bartlett. Op 

Europees niveau trachtten van Kalmthout, Hofstee-van der Meulen & Dünkel (2007) in 

het kader van het EU-programma ‘Social Exclusion’ een antwoord te geven op volgende 

vragen: ‘Why are foreigners over-represented in European prison populations? Who are 

they and on what grounds are they held in detention? Are foreign prisoners more 

vulnerable due to language difficulties, cultural differences and their distance from 

relatives? Are they being socially excluded? Is their treatment and legal position different 

from other prisoners? And how are national prison systems and other authorities 

addressing this issue?’. Dit boek uit twee delen bevat ook een hoofdstuk over België, 

geschreven door Professor Sonja Snacken.  

Overrepresentatie in de gevangenis 
In een recent verschenen artikel in het tijdschrift Panopticon geven De Ridder & Beyens 

(2012) een overzicht en analyse van eigen opgevraagde data tussen 2003 en 2009 
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gecombineerd met eerder verzamelde data door Snacken, Keulen & Winkelmans (2004). 

Ook met de hierboven gevraagde voorzichtigheid in acht genomen, tonen de statistieken 

over vreemdelingen in de gevangenis ons overduidelijk dat niet-Belgen in de Belgische 

gevangenissen oververtegenwoordigd zijn. Een korte internationale vergelijking wordt 

gemaakt op basis van cijfers uit het zogenaamde SPACE-onderzoek (Statistiques Pénales 

Annuelles du Conseil de l’Europe). Hieruit blijkt dat het Europees gemiddeld percentage 

vreemdelingen in de gevangenispopulatie tussen 2002 en 2009 gestegen is van 17.2% 

naar 23.1%. Het Belgische gemiddelde ligt echter beduidend hoger met een percentage 

van 40.8% in 2009 (Zie Afbeelding 4).
43

 Om van ‘oververtegenwoordiging’ te kunnen 

spreken dient dit cijfer natuurlijk vergeleken te worden met het procentueel aandeel 

buitenlanders in de totale Belgische bevolking. Volgens de volkstelling van het Nationaal 

Instituut voor Statistiek telde België in 2010 ongeveer 10% geregistreerde buitenlanders. 

Verhoudingsgewijs zijn dus meer dan vier keer zo veel buitenlanders binnen de 

gevangenispopulatie terug te vinden dan binnen de totale bevolking. Net als de auteurs 

van dit artikel en met hen vele anderen, wens ik erop te duiden dat 

gevangenispopulatiecijfers geen adequate parameter vormen om uitspraken te doen over 

hogere criminaliteitsgraden van bepaalde bevolkingsgroepen. Het effectief plegen van 

criminaliteit is slechts één en niet steeds dé belangrijkste factor om in de gevangenis 

terecht te komen. Zo werd in wetenschappelijke literatuur bijvoorbeeld reeds gewezen op 

de rol die nationaliteit, socio-economische kenmerken en verblijfstatus spelen bij het in 

voorlopige hechtenis nemen van personen. (Demyttenaere, 2002)  

 
 

Afbeelding 4: Percentage vreemdelingen in de gevangenispopulatie (inclusief beklaagden) in een 

aantal Europese landen (1985-2009) UIT: (De Ridder & Beyens, 2012, p. 308) 

 

Zo’n grote groep buitenlanders stelt al geruime tijd zowel justitie als de Vlaamse 

Gemeenschap die de hulp –en dienstverlening aan gedetineerden als taak heeft voor 

gevoelige uitdagingen. Reeds voordat deze groep zo’n groot aandeel betrof van de 

gedetineerden, is in de geschiedenis van het Belgische gevangeniswezen een voorbeeld te 
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 Ook bij deze cijfers dient echter in rekening gebracht te worden dat niet alle landen op gelijkaardige 

manier het begrip ‘vreemdeling’ definiëren. 
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vinden van de eis naar een bijzonder statuut voor vreemdelingen. Toen in 1976 in de 

Centrale Gevangenis van Leuven werkstakingen door de gevangenen uitbraken
44

, was één 

van de drie redenen voor deze staking het gebrek aan een statuut voor vreemdelingen in 

de gevangenis.
45

 (Neys & Peters, 1994, p. 35) De tendens van oververtegenwoordiging 

was toen juist begonnen: in het begin van de jaren ’80 maakten vreemdelingen gemiddeld 

22% van de dagpopulatie uit. (Neys & Peters, 1994, p. 37) Ondanks dat dit probleem dus 

niet echt meer ‘nieuw’ te noemen is, zijn ‘vreemdelingen’ nog steeds een groep in de 

gevangenis waar we weinig over weten. Wat we erover weten wijst er op dat deze groep 

nog vaak uit de boot valt wat betreft hulp- en dienstverlening aan gedetineerden.  

 

Om de specifieke problemen verbonden aan het statuut ‘vreemdeling’, zowel juridisch, 

penitentiair als naar een mogelijke invrijheidsstelling- of uitwijzing toe te kunnen 

onderkennen, voerden Snacken, Keulen & Winkelmans in 2004 uitgebreid onderzoek in 

opdracht van de Koning Boudewijnstichting(KBS). Dit onderzoek trachtte een antwoord 

te vinden op volgende vragen: (a) Wie zijn deze vreemdelingen? (b) Welke problemen 

worden ervaren tijdens de detentie? en (c) Welke problemen worden ervaren m.b.t. een 

mogelijke invrijheidsstelling? Eerder deden in België Ina Lodewyckx (1999) en Van 

Haegendoren & Lenaers (2001) onderzoek naar de behoeften van 

buitenlanders/‘nieuwkomers’ in de gevangenis. Internationaal worden problemen 

gerapporteerd die specifiek samengaan met de speciale situatie waarin deze personen 

verkeren (van Kalmthout, Hofstee-van der Meulen, & Dünkel, 2007). Dit specifiek 

profiel zou tot gevolg hebben dat allochtone gedetineerden hun detentie anders ervaren. 

De detentie zou pijnlijker zijn en de aanpassing aan het gevangenisleven zou op een 

andere manier verlopen. (Lippens, Nuytens, & Scheirs, 2009, p. 118) 

Onderrepresentatie in het onderwijs (en andere 
hulpverleningsactiviteiten) 
Problemen die rechtstreeks gerelateerd kunnen worden aan het anderstalig zijn hebben te 

maken met een communicatieproblematiek zowel tussen gedetineerden onderling, als 

tussen de gedetineerde en alle personen werkzaam in en rond de gevangenis. Deze 

problematiek is des te groter wanneer de anderstalige gedetineerde geen enkele gangbare 

taal zoals Engels of Frans spreekt. Uit de gesprekken van het onderzoek van Snacken, 

Keulen & Winkelmans (2004) bleek dat vaak op allerlei manieren geprobeerd wordt om 

enige communicatie mogelijk te maken. Het goede verloop van deze pogingen is vaak 

grotendeels afhankelijk van de ‘goodwill’ van beide gesprekspartners, schrijven de 

onderzoekers. (Snacken, Keulen, & Winkelmans, Buitenlanders in de Belgische 

gevangenissen: knelpunten en mogelijke oplossingen, 2004, p. 51) Dit taalprobleem houdt 

volgens deze auteurs een bedreiging in binnen de gevangenissen, namelijk dat een deel, 

en toch wel een aanzienlijk en toenemend deel, van de gevangenispopulatie onzichtbaar 

dreigt te worden.  

 

Uit de behoefteanalyses van Lenaers & Van Haegendoren (2001) blijkt dat anderstaligen 

hetzelfde behoefteprofiel hebben als hun Nederlandstalige medegevangenen, maar dat 

hun gebrekkige talenkennis wel specifieke problemen en behoeften met zich meebrengt. 
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 Dit was de eerste keer in de geschiedenis van het Belgische gevangeniswezen dat zulke actie op een 

geweldloze manier plaatsvond. Het was dan ook de eerste keer dat de gevangenen zich in het debat 

mengden en er hun invloed lieten gelden.  
45

 Het eisenpakket van de gevangenen bevatte volgende drie luiken: levensvoorwaarden in de gevangenis, 

ondermaats en ondoorzichtig gebruik van de VI en het gebrek aan een statuut voor vreemdelingen in de 

gevangenis. (Neys & Peters, 1994, p. 35) 
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Zo geraken anderstalige gedetineerden op het vlak van dienstverlening minder vlug aan 

werk en kunnen ze minder gemakkelijk deelnemen aan activiteiten waarbij de taal een 

belangrijke rol speelt. Uit hun onderzoek bleek verder dat anderstaligen meer uren per 

dag op hun cel doorbrachten. Dit kwam niet enkel door de lagere mogelijkheid tot 

deelname aan activiteiten, maar ook doordat –en dit werd ook recent nog bevestigd (De 

Ridder & Beyens, 2012)– het aandeel anderstaligen opvallend groter is bij de beklaagden 

in vergelijking met hun aandeel onder de veroordeelden. Bij beklaagden en 

geïnterneerden is het verschil in deelname aan hulp- en dienstverleningsactiviteiten tussen 

Nederlands- en anderstaligen daardoor kleiner, maar bij de veroordeelden is het erg 

significant. Eén van de activiteiten ‘waarbij de taal een belangrijke rol speelt’ die Lenaers 

& Van Haegendoren (2001) nader bekeken, is het onderwijs. Zij kwamen tot de conclusie 

dat bijzonder weinig anderstaligen onderwijs volgen  

in de gevangenis. (Zie Afbeelding 5)
46

 

Snacken, De Ron & Tournel (2009) 

melden in hun Aanbevelingen voor het 

optimaliseren van vorming, opleiding en 

arbeidstoeleiding binnen de 

gevangenissen in Vlaanderen ook het te 

beperkte aanbod voor anderstaligen als 

een knelpunt. Wel zien zij al enige 

evoluties in deze richting door o.a. de 

uitbouw van bibliotheken met 

anderstalige werken en het aanbieden 

van de cursus ‘Nederlands voor anderstaligen’. Ook volgens Lippens, Nuytens & Scheirs 

(2009) voldoen de reeds bestaande initiatieven niet om het hoofd te bieden aan de diverse 

problematieken waarmee anderstaligen kampen.  

Taal als integratiemiddel voor anderstalige gedetineerden 
In bijna alle onderzoeken die hierboven de problematiek van anderstaligheid binnen de 

gevangenis aankaarten, worden taalcursussen aanbevolen als oplossing voor dit probleem. 

Niet enkel voor het wegnemen van de taaldrempel naar allerlei activiteiten, maar ook naar 

de algemene (re)integratie van de gedetineerde in de samenleving. Zo bijvoorbeeld lijkt 

het Lippens et al. (2009) zinvol (verdere) taal, opleidings- en alfabetiseringsprogramma’s 

te ontwikkelen ter bevordering van de re-integratie van deze doelgroep. Van 

Haegendoren, Lenaers & Valgaeren (2001, p. IX) schrijven in hun aanbevelingen: “Een 

taalbad lijkt dan ook aangewezen voor de gedetineerden die in België zullen blijven. Een 

cursus Nederlands voor anderstaligen helpt hen zowel binnen als later buiten de 

gevangenis.”Daarnaast pleitten zij voor documentatie in verschillende talen.  

 

Verschillende auteurs geven wel enkele nuances mee aan hun idee over taalcursussen als 

mogelijkheid om de (re)integratiedoelstelling te bewerkstelligen. Snacken et al. zag in 

2004 het opvoeren van het aantal taalcursussen nog als een mogelijkheid om de directe 
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 Een zwak punt binnen de weergave van deze resultaten is de onduidelijkheid of de lessen Nederlands 

voor Anderstaligen hier al dan niet als onderwijs gerekend worden. In de bespreking van de resultaten 

wordt hier met geen woord over gerept. De zin ‘Hun onderwijsmogelijkheden beperken zich tot de lessen 

Nederlands voor anderstaligen die soms in de gevangenis georganiseerd worden,’ laat uitschijnen dat de 

cursussen NT2 wel tot het onderwijs gerekend worden. De eigenlijke enquête (die in de bijlage te vinden is) 

maakt echter bij de vraag ‘Volg jij op dit ogenblik onderwijs in de gevangenis?’ wel de vermelding ‘Let op 

dat het leren van een vreemde taal en computerles hier NIET bijhoren.’ Bij andere vragen, bijvoorbeeld: 

‘Welke was de voornaamste reden waarom je nooit onderwijs in de gevangenis gevolgd hebt?’, staat deze 

vermelding dan weer niet.  

 

Totaal

Ja Neen (N=372)

Nederlandstalig 16,5 83,5 100,0

Anderstalig 6,4 93,6 100,0

Totaal 14,0 86,0 100,0

Ontbrekend (N=7) ²=6,36; df=2; p<0,05

Onderwijs

 
Afbeelding 5: Aantal Nederlands- en 
anderstaligen dat onderwijs volgt. UIT: 
(Lenaers & Van Haegendoren, 2001, p. 131) 
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communicatie te verbeteren; in 2009 evenwel –wanneer er al behoorlijk wat meer 

taalcursussen georganiseerd werden– sprak Snacken over dit feit als een positieve 

evolutie, maar veel verder dan dit [de uitbouw van de bibliotheken met anderstalige 

werken en het aanbieden van de cursus ‘Nederlands voor anderstaligen’] reikt het aanbod 

aan vorming, opleiding en arbeidstoeleiding helaas niet. (Snacken & Tournel, 2009, p. 

101) Reeds in 2004 sprak deze onderzoekster, samen met haar medewerkers, vooral over 

taalcursussen als een lange termijn oplossing, en dus vooral nuttig voor het gemakkelijker 

functioneren van langgestraften binnen het gevangeniswezen. (Snacken, Keulen, & 

Winkelmans, 2004, p. 71) 

 

De vraag wordt gesteld in hoeverre het nuttig en de investering waard is dit probleem op 

te lossen via taalcursussen wanneer de vreemdeling misschien op korte termijn het land 

zal moeten verlaten. ( (Duerloo, 2009); (Snacken, Keulen, & Winkelmans, 2004); 

(Lenaers & Van Haegendoren, 2001)) Voorstellen voor deze subgroep worden niet 

geopperd.  

Besluit bij theoretisch deel 
Het eerste hoofdstuk werd ingezet met een bespreking van het begrip ‘integratie’. De 

verschillende invullingen die aan dit begrip gegeven kunnen worden vormen een rode lijn 

doorheen de andere hoofdstukken. Vanuit de aanname dat onderwijs leidt naar werk en 

werk op zijn beurt voert naar welvaart, wordt het volwassenenonderwijs steeds meer 

gezien als ideale mogelijkheid om sociale uitsluiting weg te werken. De activering van 

‘uitgeslotenen’ wordt dan gezien als effectief middel om (hun) uitsluiting te bestrijden. 

Wanneer in de jaren ’90 van de vorige eeuw migranten één van de ‘uitgesloten’ groepen 

dreigden te worden, werden zij op eenzelfde manier benaderd. De oorzaak hiervan werd 

gezien in hun anderstaligheid, het kennen van de Nederlandse taal wordt aangevoeld als 

voorwaarde voor werk. Cursussen Nederlands voor Anderstaligen dienden het soelaas te 

bieden. Het niet willen/kunnen volgen van zo’n cursus kan in deze logica dan ook gezien 

worden als het weigeren te werken. Werkweigeraars (en dus ook Nederlands-weigeraars) 

vormen een tegenwerkende kracht in het systeem van de welvaartstaat, vermits werk een 

belangrijke schakel is hierbinnen. De welvaartmaatschappij berust op een systeem van 

wederzijdse solidariteit zodanig dat het mogelijk wordt ieders basisrechten te garanderen. 

Diegenen die echter geen bereidheid tonen mee te werken aan deze maatschappij, kunnen 

op grond daarvan ook bepaalde (basis)rechten verliezen. Volledig volgens het principe 

‘niets voor niets’, wordt zo een ‘gelegitimeerde uitsluiting’ gecreëerd. Bepaalde 

‘basisrechten’ zoals het recht op wonen, werk en leefloon worden daarbij niet gespaard.  

 

Deze situatie plaatste ik in hoofdstuk twee en drie tegenover een andere plaats van 

‘gelegitimeerde uitsluiting’, namelijk de gevangenis. Een plaats waar wat legitiem geacht 

wordt binnen uitsluiting reeds meer dan honderd jaar geschiedenis achter de rug heeft. In 

het besef dat in principe iedere gevangene ooit weer in de samenleving terecht zal komen, 

heeft men het werken aan sociale ‘insluiting’ over deze jaren heen altijd een bepaalde 

plaats gegeven binnen de verschillende functies van de gevangenisstraf. De evoluties die 

beschreven werden in hoofdstuk twee bevinden zich steeds op een spanningsveld tussen 

maatschappij en individu. Verschillende zijden van een continuüm tussen ‘bescherming 

van de maatschappij’ (sociaal verweer etc.) en ‘bescherming van het individu’ werden 

afgetast. De balans is momenteel zo sterk overgeheld naar de bescherming van het 

individu dat men van mening is dat de gedetineerde als individu enkel en alleen zijn recht 

op ‘vrijheid’ mag worden ontnomen. Om de ‘gelegitimeerde uitsluiting’ terug te kunnen 
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opheffen, zodra die niet meer legitiem geacht wordt (lees: om reïntegratie mogelijk te 

maken), wordt bepleit dat men zo veel mogelijk de ‘basisrechten’ van de gedetineerde 

dient te realiseren en respecteren en op deze manier ‘detentieschade’ zo klein mogelijk 

dient te maken. Het derde hoofdstuk toont aan dat men binnen de regelgeving rond 

onderwijs in de gevangenis deze redenering volgt. Aan de basisrechten van 

gedetineerden, die zich oorspronkelijk baseren op de Universele Verklaring van de 

Rechten van de Mens (UVRM) wordt zowel op nationaal als op internationaal niveau niet 

geraakt, ook niet ten dienste van de (re)integratiedoelstelling.  

 

Deze twee aparte evoluties –die mogelijk waren zolang het discours over migratie en dat 

over het gevangeniswezen elkaar niet (te veel) kruisten– hebben geleid tot (op bepaalde 

punten) aan elkaar tegengestelde theorieën over het bereiken van eenzelfde doelstelling: 

(re)integratie. De rechtenbenadering stelt het voor als onmogelijk (re)integratie te 

bereiken indien de basisrechten niet gegarandeerd worden, de activeringsbenadering 

daarentegen stelt druk uitoefenen door voorwaardestelling (van Nederlands leren en 

werkbereidheid) op deze zelfde basisrechten als middel tot het bereiken van (re)integratie. 

De grote hoeveelheid buitenlanders in de gevangenissen confronteert deze twee logica’s 

met elkaar en stelt daardoor zowel de hulp- en dienstverlening buiten als binnen de 

gevangenis voor een uitdaging. De rechtenbenadering in de gevangenis dient een 

antwoord te zoeken op de vraag in hoeverre het mogelijk is zonder bepaalde 

verplichtingen of druk het samenleven, de veiligheid en de basisrechten van iedereen te 

garanderen daar waar er een communicatieproblematiek ontstaat. De 

activeringsbenadering kan binnen het gevangenisdiscours de vraag toegeworpen krijgen 

of het geen stap terug (in de geschiedenis) is de samenleving zo moraliserend te laten 

optreden.  

 

De vraag die in het empirisch deel onderzocht zal worden, wil nagaan of deze aparte 

evoluties apart zijn blijven lopen en aldus op de ‘nieuwe’ uitdaging ‘anderstaligen in de 

gevangenis’ een antwoord gezocht wordt in het verlengde van de ‘gevangenislogica’; of 

dat deze twee logica’s elkaar effectief uitdagen en in vraag stellen.  
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II METHODOLOGIE 

Kadering binnen probleemstelling 
 

Doelstelling 
Dit onderzoek beoogt bij te dragen aan de theorievorming over de uitdaging die anderstalige 

gedetineerden stellen ten aanzien van de realisering van rechten en (re-

integratie)doelstellingen die men nastreeft binnen het kader van ‘een humane detentie’. Dit 

doel wordt deels verwezenlijkt via literatuuronderzoek. Deels wordt dit aangevuld, 

richting gegeven en bijgestuurd door het empirisch (exploratief kwantitatief) gedeelte van 

het onderzoek. Via een semigestructureerd interview zal worden getracht de beleving van 

anderstalige gedetineerden ten opzichte van het aanbod NT2 in de gevangenis te 

achterhalen. In de probleemstelling wordt uitdrukkelijk geformuleerd dat dit werk zich 

niet wil richten op de vraag naar organisatorische problemen en/of de afstemming tussen 

behoeften en het aanbod. De focus van dit onderzoek –ook in het empirisch gedeelte– ligt 

op de maatschappelijke kadering van de relatie tussen behoeften en aanbod.  

 

Centrale onderzoeksvraag en deelvragen 
De centrale onderzoeksvraag binnen het empirische deel van dit werk vraagt naar wat 

anderstalige gedetineerden zelf vinden van éénbepaalde manier, nl. de cursussen 

Nederlands voor Anderstaligen, waarop momenteel getracht wordt voor hen hun 

basisrechten en hun (re)integratie te realiseren. De centrale onderzoeksvraag wordt als 

volgt geformuleerd: 

 

“Ervaren anderstalige gedetineerden een nood / druk om deel te nemen aan het aanbod 

NT2? 

(a) als middel om hun basisrechten te kunnen invullen?  

(b) als middel tot (re)integratie in de samenleving?” 

 

Deelvragen daarbij: 

 

1. Waarom nemen anderstalige gedetineerden al dan niet deel aan het aanbod NT2?  

2. Is de gevangeniscontext an sich van invloed op hun keuze om al dan niet deel te 

nemen aan het aanbod NT2? Zo ja, in welke richting?  

3. Wordt taal in de gevangenis gebruikt als ultiem integratiemiddel, als voorwaarde 

voor integratie binnen belangrijke gevangenisactiviteiten? 

i.  zoals werk? 

ii. andere (onderwijs)activiteiten? 

4. Zien anderstalige gedetineerden de Nederlandse taal als een logische/terechte 

voorwaarde tot integratie? 

a. Binnen belangrijke gevangenisactiviteiten? 

i.  zoals werk? 

ii. andere (onderwijs)activiteiten? 

b. Binnen een gerichtheid op (re)integratie in de maatschappij na vrijlating? 

Keuze van het onderzoek 
Dit onderzoek kiest voor een combinatie van kwalitatief en exploratief onderzoek. 

Volgens Swanborn (2004) zijn exploratief en kwalitatief onderzoek niet gelijk te stellen 
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aan elkaar. In een essay hierover concludeert hij wel dat de empirische relatie tussen 

beiden sterk is, met andere woorden, dat ze meestal in combinatie voorkomen. 

 

Kwalitatief onderzoek 
Kwalitatief onderzoek is een umbrella term die refereert aan onderzoek dat volgende 

karakteristieken deelt: de gegevens die verzameld worden, worden meestal soft genoemd, 

bevatten voornamelijk beschrijvingen en zijn niet gemakkelijk te verwerken in 

statistische procedures. Dit soort onderzoek gaat dan ook samen met onderzoeksvragen 

die niet gekaderd zijn binnen operationaliseerbare variabelen, maar trachten bepaalde 

items gedetailleerd, gecontextualiseerd en in hun complexiteit te begrijpen. (Bogdan & 

Biklen, 1998, p. 2)  

 

Baarda, de Goede & Teunissen (2009) beschrijven de volgens hen drie belangrijkste 

kenmerken van kwalitatief onderzoek in vergelijking met kwantitatief onderzoek: (1) de 

nadruk op begrijpen, met als gevolg een flexibele onderzoeksopzet en de voorkeur voor 

het voeren van onderzoek binnen de eigen context, (2) onmogelijk te herhalen onder 

dezelfde omstandigheden en (3) typische kwaliteitscriteria zijn ‘geloofwaardigheid’ en 

‘transparantie’, eerder dan ‘geldigheid’ en ‘betrouwbaarheid’. Billiet & Waege (2010) 

voegen daaraan toe dat kwalitatief onderzoek moet voldoen aan enkele kenmerken. Ten 

eerste gaat het steeds om niet-directief en non-reactief onderzoek. De onderzoeker moet 

dus zo min mogelijk sturen of ingrijpen in de situatie die het voorwerp is van het 

onderzoek. Ten tweede stelt de onderzoeker zich ‘empatisch’ op: met een open geest 

probeert hij het veld van binnenuit te begrijpen en probeert hij de belevingswereld van de 

respondenten eigen te maken. Als laatste kenmerk geven deze auteurs een waarschuwing 

mee over de enorme hoeveelheid informatie die door het omvattende karakter van 

kwalitatief onderzoek verzameld wordt. Zij vragen onderzoekers erover te waken deze 

schat aan informatie structureerbaar te houden.  

 

Dit onderzoek tracht achterliggende gedachten en motivatiegronden te achterhalen. Bij dit 

peilen naar een bepaalde perceptie en beleving is de keuze voor kwalitatief onderzoek dan 

ook evident. De kenmerken waar bovenvernoemde auteurs op wijzen werden in rekening 

gebracht. Door middel van flexibele topicinterviews, een open houding en duidelijke 

transparante uitleg werd getracht door de onderzoeker samen met de onderzochte 

personen een zo volledig mogelijk beeld te schetsen van hun beleving.   

 

Exploratief onderzoek 
Een exploratieve onderzoeksbenadering is ideaal wanneer het onderzoek gericht is op de 

ontwikkeling van begrippen, hypothesen en/of een theorie. In een kwalitatief onderzoek 

blijft de theorie dicht bij de praktijk waarin die theorie wordt ontwikkeld. (Baarda, de 

Goede, & Teunissen, 2009, p. 90) Deze wijze van onderzoek sluit aan bij de brede 

probleemstelling die dit werk kenmerkt. Typerend was dat het empirische deel van dit 

eindwerk zich niet expliciet liet leiden door van tevoren bekende theorieën of hypothesen, 

modellen of interpretatieschema’s. Volgens Bogdan & Biklin (1998, p. 3) stelt zo’n open-

ended nature of the approach de respondenten in staat te antwoorden vanuit hun eigen 

referentiekader, eerder dan vanuit een referentiekader dat gestructureerd wordt door op 

voorhand vastgelegde vragen. 

 

De keuze om een exploratieve twist toe te laten gedurende het onderzoek heeft een 

belangrijke invloed gehad op de mogelijkheid flexibel om te springen met de richting die 

het theoretisch literatuuronderzoek heeft gekregen.  
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Verantwoording van deze keuze 
De probleemvraag benodigt een genuanceerd beeld van de relatie tussen de anderstalige 

gedetineerden en de hulp –en dienstverlening ten aanzien van hen onder de vorm van 

cursussen Nederlands. Bij eerder gevoerd (voornamelijk kwantitatief) behoefte-

onderzoek gingen zulke nuanceringen vaak verloren. In de kwalitatieve traditie gaat men 

er van uit dat mensen handelen op grond van de betekenis die een bepaalde 

handelingssituatie voor hen heeft. (Wardekker, 1999 IN (Levering & Smeyers, 2007)) Dit 

onderzoek volgt bewust deze aanname: de anderstalige gedetineerden worden zelf aan het 

woord gelaten, hun betekenisverlening en de context waarin deze betekenissen ontstaan 

maken de kern van dit onderzoek uit. 

 

Gezien de onderzoekssetting een strafinrichting betrof, waren flexibiliteit en een 

exploratieve benadering een grote troef in het onderzoek. Een strafinrichting is een totale 

institutie en daardoor een zeer bijzondere context. Dit had als voordeel dat de 

gedetineerden ondervraagd konden worden in hun ‘natuurlijke’ of toch dagdagelijkse 

leefomgeving.
47

 Deze voor hen ‘alledaagse’ leefomgeving was echter voor de 

onderzoeker slechts in beperkte mate vertrouwd
48

, waardoor een explorerende 

onderzoekshouding toeliet de gevormde denkkaders steeds bij te sturen. 

Respect voor de ethische code 
Zoals elk wetenschappelijk onderzoek houdt ook dit onderzoek rekening met een aantal 

ethische regels. Zowel in de omgang met de geïnterviewden, de analyse van de gegevens, 

alsook in de rapportering van de onderzoeksresultaten werden principes van privacy, 

geïnformeerde toestemming en schadebeperking steeds nauw in het oog gehouden.  

 

Respect voor privacy 
In de context waarin dit onderzoek plaatsvond, namelijk de gevangenis, zijn privacy en 

anonimiteit extra belangrijke aandachtspunten. Om de anonimiteit van de geïnterviewden 

te garanderen werden bij de verwerking van de data verzonnen namen gebruikt. Op 

voorhand was onduidelijk of de interviews opgenomen mochten worden. Om deze reden 

bevatte de informed consent (zie hieronder) de keuzemogelijkheid voor de deelnemer om 

de toestemming te geven het gesprek al dan niet op te nemen. Uiteindelijk werd er niets 

opgenomen, vermits er geen schriftelijke toestemming hiervoor was gegeven door de 

directeur. Omwille van de delicaatheid van de privacy leek het aangewezen hierbij extra 

voorzichtig te zijn en geen risico’s te nemen.  

 

Informed consent 
De ‘informed consent’ is een vrijwillig verkregen toestemming van een persoon voor 

deelname aan een studie. De essentiële criteria van een informed consent zijn: (a) kennis 

en begrip over het doel, de methode, de procedure, de voordelen en de risico’s, (b) dat de 

toestemming onbeïnvloed is gegeven en (c) dat het recht op intrekken van de 

toestemming op elk moment in de studie of interventie duidelijk is medegedeeld.( 

(Ethische Commissie FPPW, 2008); (Lichtman, 2006, p. 56)) 

 

De hierboven aangehaalde zaken werden voor het interview zowel mondeling als 

schriftelijk zeer duidelijk gesteld. Mede om de betrouwbaarheid van de gegevens te 
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 Een nadeel aan deze context is dat ook de onderzoeker steeds afhankelijk was van het weinig flexibele 

tijdsregime dat in zo’n inrichting heerst. 
48

 De onderzoekster liep stage in deze inrichting een half jaar voor het eigenlijke onderzoek plaatsvond. 
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vergroten en sociaal wenselijke antwoorden te beperken werd hier extra nadruk op 

gelegd. Dit was extra belangrijk, doordat de gedetineerden in dit onderzoek gemakkelijk 

zouden kunnen denken dat weigering van deelname een negatief signaal naar de 

gevangenisdirectie toe zou kunnen zijn.
49

 

 

In rekening gebracht dat de respondenten het Nederlands niet (volledig) machtig waren 

en het van het grootste belang was dat de gegevens uit de informed consent helder waren 

voor de participanten van het onderzoek, werd de informed consent aangeboden in het 

Engels, Frans, Spaans, Russisch, Duits en Nederlands. Een voorbeeld van deze is te 

vinden in de bijlage. 

 

Schadebeperking 
Ten allen tijde wordt vermeden “schade” toe te brengen aan de participanten. Vragen naar 

motivaties kan soms emotioneel moeilijke thema’s aanraken. De open, empathische 

houding van de onderzoeker en de duidelijke communicatie dat de geïnterviewde steeds 

het onderzoek kon stopzetten indien hij dit wenste, diende (mede) hieraan tegemoet te 

komen.  

Onderzoeksopzet 
Onderzoeksprocedure 
Na een eerste literatuuroverzicht dat in kaart bracht wat (en ook: wat nog niet) geschreven 

werd over het gekozen onderwerp en de doelgroep werd een voorlopige probleemstelling 

opgesteld. Een exploratief beeld van de beleving en motivatiegronden van zowel 

deelnemers als niet-deelnemers aan het aanbod NT2 in de gevangenis werd informatief 

bevonden in het kader van de probleemstelling en de theorievorming daarbij. 

 

Onderzoek binnen een penitentiaire inrichting dient aan een aantal voorwaarden te 

voldoen. De Federale Overheidsdienst Justitie stelt volgende voorwaarden voor 

onderzoek dat uitgevoerd wordt door studenten: 

 U bent minimum 18 jaar. 

 Uw studies hebben een verband met het gevangeniswezen (criminologie, rechten 

of rechtspraktijk, psychologie, geneeskunde of verpleegkunde, pedagogie, enz.). 

 U moet uw aanvraag ten minste twee maanden voor de start van uw onderzoek 

indienen. 

 Als uw onderzoek rechtstreeks contact met gedetineerden vereist (bv. interviews, 

observatie), moet u wel eerst een stage hebben gelopen in een gevangenis. (FOD 

Justitie, Onderzoek doen?, 2011) 

Zonder officiële toelating van de Federale Overheidsdienst Justitie kan men dus geen 

onderzoek verrichten in een gevangenis. Deze toelating werd aangevraagd en verkregen 

voor de Strafinstelling Oudenaarde (zie Bijlagen). De volgende stap was het contact met 

de gevangenis in kwestie. Deze contacten verliepen via de verantwoordelijke 

onderwijscoördinator. Een vlotte samenwerking was mogelijk dankzij de relaties die 

reeds opgebouwd werden in de stage die de onderzoeker/student eerder dat jaar liep in 

deze strafinstelling. 

Er werd telefonisch en via mail een datum afgesproken waarbij dit onderzoek 

gecombineerd werd met niveaubepalingen van het Huis van het Nederlands. Op deze dag 

werden alle anderstalige gedetineerden die lessen Nederlands volgen/ ooit eens een les 
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gevolgd hebben en/of een aanvraag indienden tot het volgen van de lessen opgeroepen 

voor een niveautest. Diegenen onder hen die tijd hadden en bereid waren deel te nemen 

aan het diepte-interview dat kaderde binnen dit onderzoek, werden geïnterviewd in een 

aparte ruimte. Deze combinatie had als grootste voordeel dat de gedetineerden slechts 

eenmalig de ‘beweging’
50

 naar de afdeling ECHO (Educatie, Cultuur, Herstel en 

Ontspanning) dienden te maken. Een ander voordeel was dat, indien nodig, de 

medewerker van het Huis van het Nederlands kon helpen bij communicatieproblemen. 

Een nadeel aan deze gelijktijdige afname was dat gedetineerden misschien beiden 

associeerden. Dit kan eventueel de sociale wenselijkheid van de antwoorden beïnvloed 

hebben.  

Een tweede interviewdag werd georganiseerd waarbij getracht werd enkele anderstalige 

personen te kunnen spreken die niet deelnamen aan het aanbod NT2 en daartoe ook nog 

nooit interesse toonden. Dit bleek niet gemakkelijk. Zonder de hulp en goede contacten 

die de onderwijscoördinator had tussen de beambten en de gedetineerden was dit 

onhaalbaar geweest. Om personen met dit profiel te kunnen identificeren werden 

verschillende mislukte pogingen ondernomen: zo werd nagekeken of de gegevens bij de 

griffie meer informatie verschaften over anderstaligheid. Deze gegevens bleken niet 

steeds overeen te stemmen met de werkelijkheid. Op nationaliteit selecteren was ook geen 

optie, vermits ‘Belgische nationaliteit’ weinig zegt over welke taal je spreekt, en een 

andere dan de Belgische nationaliteit ook niets sluitend zegt over of je al dan niet 

Nederlandstalig bent. De uiteindelijke manier die wel resultaat opleverde, benodigde de 

medewerking van enkele penitentiair beambten. Er werd gevraagd op een lijst van 

aanwezige gedetineerden aan te duiden met welke gedetineerden zij (de beambten) in een 

andere taal spraken (niet het Nederlands) en/of waarvan zij wisten dat ze anderstalig 

waren. 

Onderzoekspopulatie en onderzoekssetting 
De onderzoekspopulatie in dit onderzoek bestaat uit anderstalige gedetineerden die 

veroordeeld werden in België. De onderzoekspopulatie is zeker niet representatief voor 

de hele anderstalige gedetineerdenbevolking in België. Het gaat om een kleinschalig 

onderzoek, waarbij het begrijpen van de context, motivaties en belevingen van enkelen 

belangrijker is dan de representativiteit en de mogelijkheid tot veralgemenende uitspraken 

ervan. De resultaten van de diepte-interviews geven wel een exploratief beeld en kunnen 

wel dienen voor theorievorming. De onderzoeksgroep werd geselecteerd uit het cliënteel 

van de Strafinstelling Oudenaarde. De reden hiervoor is dat ik tijdens mijn stage in het 

half jaar voorafgaand aan dit onderzoek reeds veel informatie en ervaring heb opgedaan 

over de werking van deze instelling. Bovendien heb ik hier in deze periode goede 

contacten opgebouwd en ben daardoor reeds een iet of wat vertrouwd gezicht zowel voor 

personeel als voor de gedetineerden. Deze vertrouwdheid kan de betrouwbaarheid van de 

data bij kwalitatief onderzoek zeker ten goede komen. (Baarda, de Goede, & Teunissen, 

2009) De strafinstelling van Oudenaarde is een relatief kleine gevangenis met een 

gemiddeld aantal van 160 gedetineerden, waarvan de meeste langgestrafte veroordeelden 

zijn en gemiddeld een dertigtal beklaagden. In de gevangenis van Oudenaarde verblijven 

enkel mannelijke gedetineerden.  
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Ik beschrijf hieronder kort de situatie waarin het aanbod Nederlands Tweede Taal (NT2) 

in de gevangenis van Oudenaarde zich bevond, vermits dit ook van invloed was op de 

onderzoekspopulatie. Het voorbije schooljaar werd er door een leerkrachtvrijwilliger één 

keer per week gedurende 3 uur les Nederlands aangeboden. Deze leraar was net 3 weken 

ziek gevallen op het ogenblik van de afname van de eerste interviews. Wel was er een 

vooruitzicht op een zomercursus NT2 gedurende 2 weken in juli. 

 

Op dag 1 van de interviews werden 10 mensen geïnterviewd. Er zijn toen 17 personen 

opgeroepen. Dit aantal waren alle gedetineerden die toen aanwezig waren en ooit al eens 

gevraagd hadden deel te nemen of ooit al eens deelnamen aan het aanbod NT2. Het 

verloop van deze dag werd reeds bij onderzoeksprocedure beschreven.  

 

De tweede interviewdag werd gedaan in de periode dat de zomercursus bezig was. 

Hierdoor was het mogelijk iemand te ‘herinterviewen’ van degenen die ik op dag 1 

gesproken had, maar nu toch niet deelnam aan de zomercursus. Naast dit interview, 

bevroeg ik op deze dag drie gedetineerden die geen interesse toonden (en tonen) in het 

aanbod. Zoals in de alinea bij onderzoeksprocedure beschreven werd, werden de 

anderstalige gedetineerden aangeduid op een lijst door een van de beambten. Van de 177 

aanwezige gedetineerden waren er 30 personen die in zelden of niet in het Nederlands 

communiceerden met de beambten. Een andere beambte duidde mij binnen deze 30 aan 

dat minstens 7 van deze personen de status ‘beklaagde’ hadden en dus nog niet 

veroordeeld waren. De vraag of zij bereid waren deel te nemen aan dit onderzoek werd 

deze dag niet door de onderzoeker zelf gedaan, maar gebeurde door de 

onderwijscoördinator. De onderwijscoördinator zocht deze mensen op (in hun cel/op hun 

werkplaats/op de wandeling/…) en vroeg hen of ze bereid waren tot een gesprek over de 

lessen Nederlands in het kader van een onderzoek. Zoals eerder aangegeven, was dit niet 

eenvoudig. Op een hele namiddag (van 14 u tot 18u) vond de onderwijscoördinator, na 

veel lopen en vragen, drie personen bereid hiertoe. De onderwijscoördinator vertelde dat 

hij enorm zijn best heeft moeten doen om hen te overtuigen even deel te nemen aan het 

interview. Zo gaf hij het voorbeeld dat hij het antwoord kreeg: ‘fuck off, als ik iets vraag, 

is het ook altijd neen, dus moet je mij ook niets komen vragen … Maakt mij niet uit of het 

justitie is of onderwijs, voor mij is dat allemaal hetzelfde…’ Een andere gedetineerde zei 

eerst wel toe, dan weer niet en na een herhaalde vraag van de onderwijscoördinator kwam 

hij toch opdagen voor het interview.  

 

Een schematische weergave van de onderzoekspopulatie is te vinden in onderstaande 

tabel. 
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Gegevensverzameling en gegevensverwerking 
 
Diepte-interviews met anderstalige gedetineerden 
Er werden dertien interviews gedaan, allemaal aan de hand van eenzelfde zelf opgestelde 

topiclijst. Deze topiclijst gaf de mogelijkheid tot een tussenvorm van structurering waarin 

de onderwerpen staan die besproken moeten worden. (Baarda, de Goede, & Teunissen, 

2009, p. 230) Al naargelang de plaats waar de gedetineerde zichzelf situeerde in zijn 

relatie met de hulp- en dienstverlening binnen de gevangenis, werd over sommige topics 

al dan niet verder uitgeweid.  

 

Constructie interviewvragen 
De voorkeur werd gegeven aan een semi-gestructureerd en individueel interview. De 

anderstaligheid van de deelnemers was een extra motivatie om een voorkeur te geven aan 

een open en niet-schriftelijke vragenlijst. Zo konden misverstanden worden vermeden. De 

interviews werden voorafgegaan door een grondige literatuurstudie over de gevangenis in 

het algemeen en de hulp- en dienstverlening hierbinnen in het bijzonder. Dit moest 

bijdragen aan een doorgronde kennis van het veld, alvorens de interviews volledig op te 

stellen en af te nemen. Een topiclijst werd opgesteld aan de hand van de eigen 

onderzoeksvragen en interviewvragen uit eerdere deels gesloten interviews: zowel m.b.t. 

hulp- en dienstverlening in de gevangenis ( (Lenaers & Van Haegendoren, 2001); 

(Moermans, 2011)), alsook interviews en onderzoek over motivatie en uitval bij NT2-

cursussen buiten de gevangenis ( (Berben, 2003); (Faifer, 2011); (Schuurmans & 

Steverlynck, 2008)).  

 

Beschrijving topiclijst  
De topiclijst

51
 start met algemene aanwijzingen die gedurende het gesprek bij de 

verschillende thema’s gevraagd dienden te worden. Het betreft de vraag naar of de 

beschreven ervaringen/belevingen/motieven anders zijn nu, voor het gevangenschap en 

na het gevangenschap en of de dingen die verteld worden bepalend zijn voor de keuze al 

dan niet deel te nemen aan het aanbod NT2. De thema’s die in de topiclijst aan bod 

kwamen, waren  de volgende: huidige situatie, vooruitzicht (op verblijf in 

Vlaanderen/België), taalbarrière, Nederlands nodig of niet, persoonlijke problemen 

gerelateerd aan onderwijs, ervaring en vertrouwen in het onderwijs, cursuskenmerken die 

de motivatie beïnvloeden, gevangeniscontext, combinatie met werk, verband tussen 

onderwijs, NT2 en (re)integratie. 

 
Procedure afname interviews 
De gesprekken werden bewust heel vrij, open en flexibel in structuur gevoerd. Deze 

manier van interviewen had het grote voordeel dat ook onverwachte onderwerpen naar 

voor konden komen. De lijn in elk interview waren de topics waar steeds kon op worden 

teruggevallen.  

 

– Eerst werd het onderzoek kort voorgesteld. De respondent had de mogelijkheid 

vragen te stellen. Het informed consent werd voorgesteld en was ook een 

ondersteunend middel bij het voorstellen van het onderzoek.  

– Nadat de participant het informed consent nagelezen en goedgekeurd had, begon 

deze in de meeste gevallen reeds een eerste formulering te doen over zijn beleving 

en zijn mening over mogelijke redenen voor het relatief (in vergelijking met het 
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aantal anderstaligen die er aanwezig zijn in de gevangenis) lage aantal deelnemers 

in het huidig NT2-aanbod. 

– Onderwerpen die niet spontaan naar voor kwamen, bracht de onderzoeker aan 

(met behulp van de topiclijst).  

– De participant werd bedankt en nog eens op het hart gedrukt dat indien hij 

achteraf wenste dat alsnog bepaalde gegevens niet in het onderzoek mochten 

gebruikt worden, hij dat nog kon laten weten.  

De gesprekken duurden gemiddeld 45minuten. Van de dertien gesprekken verliepen er 

zes in het Frans, vijf in het Engels en een in een combinatie van Nederlands en Engels en 

één gesprek verliep volledig in het Nederlands. Qua nationaliteiten varieerden deze sterk: 

van Belg via geboorte (2), Belgische nationaliteit op latere leeftijd (1), Noord-Afrika (1), 

Oost-Europa (6) en drie personen waarvan deze gegevens niet bekend zijn. De termijn die 

de ondervraagde gedetineerden reeds in België verbleven varieerde sterk: van geboren in 

België tot ‘ik was hier enkel op het moment dat ik mijn misdrijf heb gepleegd’. (Zie 

hiervoor ook Tabel bij ‘Onderzoekspopulatie’) 

 

Verwerking gegevens 
Voor de verwerking van de gegevens baseerde ik mij voornamelijk op de verschillende 

stappen die Baarda et. al. beschrijven in hun ‘Basisboek Kwalitatief Onderzoek’ (Baarda, 

de Goede, & Teunissen, 2009, pp. 300-338).  

 

Tijdens de gesprekken werd nota genomen van wat de gedetineerde zei. Opname op een 

bandrecorder kon niet gebeuren. Hiervoor was geen expliciete toestemming verkregen in 

de officiële toestemming van de Federale Overheidsdienst Justitie.
52

 De weergave van 

mijn notities bij het gesprek werden kort na het gesprek verzameld in aparte 

tekstbestanden. Vermits het om de weergave van de notities gaat, bevat dit document 

natuurlijk niet alle vragen die de onderzoeker stelde en ook zeker niet alles wat de 

geïnterviewde heeft verteld. Wel werd getracht zo grondig mogelijk te noteren en werd 

steeds nagevraagd of datgene wat genoteerd werd ook een juiste interpretatie was van wat 

gezegd werd (‘Begrijp ik je dan juist als ik het zo opschrijf?’).  

 

De ordening van de gegevens verliep volgens enkele deelstappen. Allereerst werden 

tekstdelen doorstreept die niet relevant waren voor de onderzoeksvraag. Enkele van de 

huidig opgenomen bijvragen werden gespecificeerd na een eerste blik op de resultaten. 

Aan elke bijvraag die gesteld werd bij de centrale onderzoeksvraag (zie ‘Centrale 

onderzoeksvraag en bijvragen’ in deel II) werd een kleur toegekend. Aan de hand van 

deze kleuren werd in de nota’s van de interviews nuttige van onnuttige informatie 

gescheiden en gelabeld. Er werd op deze wijze gekozen voor thema’s als analyse-

eenheid. Dit is handig wanneer men op globaal niveau wil weten wat er aan de hand is. 

(Baarda, de Goede, & Teunissen, 2009, p. 310) 

 

Per vraag werden de gegevens verzameld (Copy+Paste). Vraag twee en drie werden 

samengenomen, vermits deze meestal binnen hetzelfde fragment van het interview 

voorkwamen.  De gegevens werden aangemerkt met de verzonnen namen. Dit om de 

gegevens te kunnen plaatsen bij de persoon en zijn context. Om ook deze contexten 

overzichtelijk te kunnen betrekken werd een document opgesteld waarbij schematisch 

van elke geïnterviewde gegevens over nationaliteit, aantal jaren in België, vooruitzicht na 
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gevangenisstraf, kennis van het Nederlands en andere gegevens die door de gedetineerde 

als belangrijke contextfactoren werden aangegeven weergegeven werden.  

III RESULTATEN 
 

Zoals eerder vermeld ligt de focus binnen het empirische deel van dit werk op wat 

anderstalige gedetineerden zelf vinden van de cursussen Nederlands voor Anderstaligen, 

waarmee momenteel getracht wordt tegemoet te komen aan hun basisrechten en om hun 

(re)integratie te realiseren. De resultaten zullen besproken worden aan de hand van de 

vooropgestelde deelvragen. Per deelvraag wordt samenvattend weergegeven wat uit de 

interviews naar voren kwam. Telkens wordt er een onderscheid gemaakt tussen de 

antwoorden van enerzijds deelnemers/geïnteresseerden in het aanbod  (interviewdag 1) en 

anderzijds de drie geïnterviewden die binnen de gevangenis van Oudenaarde (nog) geen 

interesse toonden voor het aanbod (interviewdag 2).  

Deelvraag 1: 
Waarom nemen anderstalige gedetineerden al dan niet deel aan het aanbod NT2? 
 

Interviewdag 1: 

 

De respondenten geven enkele praktische redenen aan die hun deelname beïnvloeden. 

Ik geef hier een kleine opsomming ter informatie. Zoals in de probleemstelling 

aangegeven behoort dit echter niet tot de hoofdinteresse van dit onderzoek.  

 “C’est ca qui manque ici, les profs!” 

Er zijn leerkrachten te kort om de verschillende niveaus te kunnen organiseren 

en/of een intensievere cursus meer verspreid over verschillende dagen zou beter 

zijn. (2x) 

 “Cd’s om Nederlands te leren hebben ze hier niet in de bibliotheek.”  

 Door één persoon werd gezegd dat men misschien iets meer informatie moet 

verspreiden over het aanbod. Een andere gedetineerde vertelde net het 

omgekeerde: “Informatie over onderwijs verloopt perfect hier. Dat is zeker niet 

reden om niet onderwijs te volgen.”  

Voor twee gedetineerden is de hoofdreden van hun deelname volledig extrinsiek. 

Wanneer gedetineerden in de gevangenis van Oudenaarde onderwijs volgen, zijn ze (in 

beperkte mate) beschermt tegen transfer naar een andere gevangenis. Deze bescherming 

vormt voor sommigen dan ook hun motivatie. Zowel Cramo als Paulo vertellen: “Deze 

gevangenis is goed, daarom wil ik Nederlands leren, want ik wil hier blijven.” Paulo 

geeft expliciet aan dat dit voor hem de hoofdreden is. Als niet-doorslaggevende redenen 

werden door hen vernoemd:   

 “It is nice to know the language.” 

 “ I like to be active, to sleep well in the night.” “to have an activity” 

  “I think education helps people -> feel freedom -> not feeling ‘in prison’ -> to 

forget the place you are really in.” 

 “For me, learning Dutch is a bit a competition to myself, uitdaging, ambition.”  

 “Het kan misschien ook helpen in de gitaarles en bij het werken.”  

Voor diegenen die verwachten in België te zullen blijven wonen na hun gevangenisstraf 

is dit voor allen zeker een reden om Nederlands te leren. Twee personen gaven aan dat 
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hun kinderen in het Vlaams naar school gaan en dat dit ook voor hen een motivatie is om 

Nederlands te leren. Bij hen kwam in ieders motivatie het woord ‘leven’ voor, soms als 

werkwoord (“I live here longtime”, “je veux vivre en Flandres”, “J’ai vraiment besoin 

d’apprendre le Néerlandais pour vivre ici”), soms als zelfstandig naamwoord (“heb het 

nodig voor een goed leven, want nodig voor werk”). Twee van hen koppelden dit ook aan 

werk. 

 

Opvallend is wel dat zes van de tien geïnterviewde personen die Nederlands willen leren 

niet het vooruitzicht hebben in België te willen/mogen wonen. Sommigen van hen 

spraken er wel over dat, indien ze wel dat vooruitzicht zouden hebben, ze ook extra 

gemotiveerd zouden zijn. “If I should stay long, I would have learned more Dutch.” 

 

Een betere communicatie wordt door vier anderstaligen expliciet vermeld als reden om 

deel te nemen. Twee van hen specificeren deze communicatie : de ene beoogt daarmee 

het contact tussen met de andere gevangenen te verbeteren, de andere benoemt dit ook, 

maar voelt ook de nood Nederlands te spreken om vlot met de beambten te kunnen praten 

(“To have the possibility to talk with the guardian people I need to talk flemisch.”). Eén 

(andere) gedetineerde vermeldt expliciet dat het hem niet om het sociale te doen is bij het 

Nederlands leren. 

 

In de interviews op dag 1 werd ook de vraag gesteld of zij zich een idee konden vormen 

over de redenen waarom een redelijk groot deel anderstaligen niet geïnteresseerd zijn in 

het aanbod. Op deze vraag kwamen zowel praktische als andere redenen naar voren. Hier 

kwamen enkele redenen naar boven die specifiek samenhangen met de 

gevangeniscontext. Deze resultaten worden besproken bij Deelvraag 2. Sommigen 

beantwoorden deze vraag met redenen waarom zij liever iets anders zouden doen.  

 “About learning Dutch: I rather like to speak and learn more English, because more 
people can speak English.” 

 “Mensen die andere dingen kunnen, kunnen op ander manieren geld verdienen. Ik, ik heb 
niks, anderen hebben misschien rijke ouders, …” 

 “Werken  moet echt, ik heb het geld nodig. -> les is dan soms te veel.” 

Interviewdag 2:  

 

“It is good that you ask why. They have asked me a couple of times to follow some Dutch 

course, but never asked me why I don’t want to.” (Nilach) 

 

Net als bij de ‘deelnemers’ speelt bij de ‘niet-deelnemers’ het vooruitzicht al dan niet te 

blijven in België een grote rol in hun motivatie. Vermits het hier slechts om drie 

gedetineerden gaat, lijkt het mij het duidelijkst ze in de bespreking van de resultaten bij 

hun (fictieve) naam te noemen. Ali en Nilach mogen na hun straf niet meer in België 

verblijven (voor bepaalde tijd). Voor Ali is dit voldoende reden om geen Nederlands 

meer te leren. “Dat dient tot niets meer nu. Ik spreek Engels en Frans.” Voordien 

beweert hij wel Nederlandse les gevolgd te hebben. Nilach sluit niet uit dat hij ooit nog 

zal deelnemen aan de lessen, maar: “My priority now is the job.” Hij deelt ook een van de 

redenen die door de ‘deelnemers’ als nadeel wordt aangegeven: Nederlands is geen 

veelvoorkomende taal. Een andere motivatie die hij met enkele ‘deelnemers’ deelt is de 

externe druk/motivatie die de bescherming tegen transfer meebrengt: “I know this prison 

is like a school prison, so I’d better have to start something.” 
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Walid verschilt van de andere ‘niet-deelnemers’ in dat opzicht dat hij wel van plan is in 

België te wonen na zijn vrijlating. Met Nilach deelt hij wel de voorkeur die hij geeft aan 

werk. Werk vinden is momenteel zijn grootste zorg en dat wil hij niet combineren met 

andere zorgen. “Ik wil nu alleen vrij zijn en dan buiten werk vinden, dat is wat ik wil, niet 

Nederlands leren of andere activiteiten. Zelfs voor de imam, zeg ik neen. […] Ik wil 

alleen vrij zijn. Moest ik werk hebben, ook hier in de gevangenis, ik zou veel liever 

Nederlands volgen, maar werk is nu mijn prioriteit. Ik wil nu geen andere lessen ofzo, ik 

wil vrij zijn en werken.” 

Deelvraag 2: 
Is de gevangeniscontext an sich van invloed op hun keuze om al dan niet deel te 

nemen aan het aanbod NT2? Zo ja, in welke richting?  
 

Deze deelvraag kadert zich in een bepaald wantrouwen tegenover de mogelijkheid 

bepaalde basisrechten te realiseren en (re)integratieopties te creëren binnen een 

gevangeniscontext. Zoals beschreven in Hoofdstuk 2 van het theoretisch deel groeide de 

aandacht voor de rechtspositie van gedetineerden uit tot een prioritair thema in een 

klimaat waarin het verlies in het geloof en vertrouwen in de gevangenis als mogelijkheid 

tot verbetering groot was.  

 

Deze vraag leende zich –dankzij redelijk eenduidig te classificeren antwoorden– ertoe de 

antwoorden ook schematisch weer te geven. (Zie Afbeelding 7 + een groter formaat in de 

Bijlage) 

 

 

Interviewdag 1: 

 

Afbeelding 7: Schematische weergave van de resultaten bij Deelvraag 2: Is de gevangeniscontext 

an sich van invloed op hun keuze om al dan niet deel te nemen aan het aanbod NT2? Zo ja, in welke 

richting?  
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Bij de geïnterviewden van  dag 1 kwam bij negen van de tien gesprekken deze vraag aan 

bod. Allen gaven zij blijk van een invloed van de gevangeniscontext op hun leren. Vijf 

personen vonden het gemakkelijker (Nederlands) te leren in de gevangenis, in 

vergelijking met daarbuiten, vier personen vonden dit moeilijker. Diegenen die het 

gemakkelijker vonden in de gevangenis te leren verwezen allen naar de extra tijd die ze 

hebben in de gevangenis. Voor hen ging het meest gehoorde argument van diegenen die 

het moeilijker vonden in de gevangenis te studeren, nl. ‘concentratie’-problemen, niet op. 

“Of toch enkel in de periode dat ze nog niet veroordeeld waren”, nuanceerden twee van 

hen.  

 

Voor drie van de vier gedetineerden die een negatieve invloed ervoeren, lag de oorsprong 

daarvan in moeilijkheden om zich te concentreren. Deze concentratieproblemen werden 

niet veroorzaakt door praktische problemen, zoals bijvoorbeeld geluidsoverlast, maar 

door een bepaalde onzekerheid en onrustigheid die samengaat met de gevangeniscontext.  

 La problème pour les cours : c’est la prison. Moeilijk om je hoofd leeg te maken, 

kan eigenlijk nooit in gevang.  

 Concentratie moeilijk in gevangenis. Andere problemen aan je hoofd. Hier hangt 

je leven af van deze problemen. Het gaat over je vrijheid. Tijd je hebt meer hier. 

Maar niet in je hoofd. Problemen tussen mensen.  

 More Stress. It is about a continuous stress. It’s not about the practical things that 

a prisoncontext brings within, it’s more about feeling stressed and feeling sorry 

all the time.  

De vierde persoon die een negatieve invloed ervoer, wijdde dit niet aan 

concentratieproblemen, maar wel ook aan iets dat samengaat met de intermenselijke 

relaties in de gevangenis. Joffrey vertelde dat het moeilijk is om Nederlands te (leren) 

praten met de andere gedetineerden. “Buiten hebben mensen meer geduld. Hier je moet 

weten wat je zegt. Traag of onzeker praten gaat niet goed.”.   

 

Interviewdag 2: 

 

Bijna ironisch in het resultaat op deze vraag is dat voor de niet-deelnemer (slechts bij één 

van de  geïnterviewden op dag 2 kwam deze vraag aan bod) die op deze vraag 

antwoordde de gevangeniscontext geen onmiddellijke invloed had op zijn beslissing niet 

deel te nemen. Hij combineerde eigenlijk de twee tegengestelde argumenten die door de 

meeste andere geïnterviewden werden aangehaald en kwam daardoor uit op een neutrale 

houding t.o.v. deze vraag. 

Deelvraag 3: 
Wordt taal in de gevangenis gebruikt als ultiem integratiemiddel, als voorwaarde 

voor integratie binnen belangrijke gevangenisactiviteiten? 
 

Interviewdag 1: 

 

De voorstelling van de resultaten bij deze deelvraag wordt opgedeeld in (a) de weergave 

van fragmenten uit de interviews die deze vraag eerder algemeen beantwoorden, (b) de 

weergave van die dingen die gezegd zijn over Nederlands als voorwaarde tot werken in 

de gevangenis en (c) de weergave van het ter sprake komen van de relatie tussen andere 

(onderwijs)activiteiten in de gevangenis en de kennis van het Nederlands. 
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Dat er activiteiten zijn in de gevangenis waaraan je niet kan deelnemen doordat je niet 

genoeg Nederlands praat, daar zijn alle geïnterviewden het over eens. Zorgen maken ze 

zich hier echter niet allemaal over. Volgens Mohid zijn er mogelijkheden genoeg om je 

plan te kunnen trekken in andere talen: “Ici, en prison, je me débrouille”. Bij Deelvraag 1 

werd vermeld dat een van de anderstalige gedetineerden Nederlands wil leren o.a. om vlot 

met de beambten te kunnen praten. Een andere gedetineerde heeft niet het gevoel dat men 

daarvoor noodzakelijkerwijs Nederlands moet kunnen: “For communication with the 

chefs? 90 % of them speaks English, they don’t mind. If I show respect, that’s what is 

important.”. Ook de eerstvermelde gedetineerde die als motivatie Nederlands te leren 

‘communicatie met medegevangenen en beambten’ aangaf, nuanceerde later in het 

interview dit standpunt: “Here is a little prison, maybe 130 people, I guess 30 people  are 

other language speaking, some of them can speak French, or English. So maybe some of 

them don’t need, but some do need to speak Dutch. It depends on who you like to talk 

with.” Nog een andere gedetineerde, met wie het interview in het Nederlands verliep, 

vertelde dat hij vaak zelf aan de beambten moet vragen in het Nederlands met hem te 

praten.  

 

De vraag ‘Of je Nederlands moet kunnen om in de gevangenis te kunnen werken?’ wordt 

door niemand volmondig positief beantwoord, eerder integendeel. Drie van de zes 

personen die iets vertelden over de invloed van hun kennis van het Nederlands op de 

mogelijkheden op werk in de gevangenis zeiden ongenuanceerd “Neen, for work I don’t 

need it.” Twee van de drie overigen nuanceerden deze stelling een beetje: “Ik werk hier 

in de keuken, soms heb ik daar Nederlands nodig.”, “Begrijpen is nodig, spreken niet zo 

veel. Ik denk niet afhankelijk van Nederlands, maar of je je werk goed doet.” Eén persoon 

heeft hier zijn twijfels bij. Op de vraag of hij het gevoel heeft dat Nederlandssprekenden 

voorrang krijgen bij werkopties in de gevangenis, antwoordt hij: “Ze zeggen van niet, 

maar toch. Voor mij –ik heb al 5jaar Nederlands gevolgd– maar toch, c’est impossible 

d’être si familiale avec les chefs.”  

 

Twee van de geïnterviewden volgen naast lessen Nederlands ook de opleiding 

Loodgieterij. In het begin kregen zij geïntegreerde ondersteuning Nederlands in het kader 

van vzw Groep Intro
53

. Ondertussen slagen zij er beiden in alles te begrijpen, maar het 

schrijven blijft wel zeer moeilijk. Twee andere respondenten vertellen dat ze eigenlijk aan 

geen van de lessen kunnen deelnemen, zolang hun Nederlands niet beter is. Nog een 

andere gedetineerde vertelt dat hij wel ooit een cursus Frans is begonnen.  

 

Interviewdag 2: 

Twee gedetineerden die geen cursus Nederlands volgen (Ali en Nilach) vertellen net als 

hun medegedetineerden die dat wel doen, dat ze niet vaak problemen ervaren binnen de 

voor hen belangrijke gevangenisactiviteiten doordat ze geen Nederlands spreken. Zij 

verklaren dit door erop te wijzen dat ze wel genoeg Nederlands begrijpen. Beiden 

beschrijven het Nederlands als een mengeling van Engels, Duits en Frans, toevallig drie 

talen waarvan ze ook wel wat kunnen. Van een communicatieproblematiek is voor hen 
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Groep INTRO vzw is een organisatie voor vorming, onderwijs, opleiding, trajectbegeleiding, 

jobcoaching, werkervaring en sociale economie. De organisatie stelt zich als doel mensen die moeilijk hun 

weg vinden in onze samenleving te ondersteunen in het verwerven en versterken van hun competenties. Zo 

kunnen zij als persoon sterker worden en volwaardig deelnemen aan de samenleving. Groep INTRO is 

actief in de vijf Vlaamse provincies en Brussel. (Groep Intro, 2012) 
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dan ook geen sprake: “most of the people speak a bit English, like you. So it is no 

problem, neither for communication between the guards, nor for communication between 

the other prisoners.” Walid merkt op dat zijn ervaring met de beambten niet altijd 

positief is: “De beambten zijn soms gemeen. Er zijn altijd problemen. Je kan hier vanalles 

horen hoor. Je hoort ze dan zeggen: “Zeg, leer eens Nederlands, …”.” 

 

Werken in de gevangenis heeft voor geen van de ‘niet-deelnemers’ al tot problemen met 

de taal geleid. Nilach vertelt dat ook wanneer de verantwoordelijke beambte niet zo goed 

Engels kan dit geen probleem vormt. “Mijn chef daar spreekt niet zo goed Engels, maar 

dat lukt wel hoor. Ik werk goed, dus dan is er geen enkel probleem.” Nilach lacht 

wanneer ik deze vraag stel: “Nederlands nodig om te werken hier in ‘t gevang? Neen, 

(lacht), we praten daar niet, dat is allemaal met een lapje voor je mond tegen het stof.” 

 

De voorwaarde Nederlands te kunnen lijkt Nilach ook geen probleem wat betreft andere 

onderwijsactiviteiten. “Ik wil ook wel starten met computerlessen, publisher enzo, ik heb 

mij ingeschreven nu voor het komend schooljaar; Ik zal proberen dat in het Nederlands te 

volgen. Ik denk wel dat dat zal lukken, en de leerkracht zal mij ook wel willen helpen als 

ik iets niet begrijp.” 

Deelvraag 4: 
Zien anderstalige gedetineerden de Nederlandse taal als een logische/terechte 

voorwaarde tot integratie? 
 

Interviewdag 1: 

« C’est normal, mais c’est pas normal en plus. » (Cyril) 

De fragmenten uit de interviews over ‘taal als integratiemiddel binnen de gevangenis’ 

zijn vaak dezelfde als diegene die gepresenteerd werden bij Deelvraag 3. Op die punten 

waar in Deelvraag 3 reeds de mening van gedetineerden werd geopperd, wordt hier niet 

meer opnieuw ingegaan. Alle geïnterviewden vinden de manier waarop in de gevangenis 

Nederlands voor sommige activiteiten als voorwaarde gesteld wordt niet abnormaal. 

Niettegenstaande vinden sommigen het soms frustrerend de taal niet machtig te zijn. “It is 

frustrating not to speak Dutch, but it is like that.”, “C’est normal, mais c’est pas normal 

en plus.” Cramo vertelt dat het voor hem ook niet loont Nederlands te leren, doordat hij 

slechts een korte straf uitzit en daarna het Nederlands niet meer nodig heeft. “It is good 

for people who stay long.” 

 

Meningen over ‘taal als (re)integratiemiddel gericht op terugkeer in de maatschappij’ 

worden voornamelijk door geuit door diegenen die de mogelijkheid hebben in België te 

blijven na het uitzitten van hun straf. Net als bij de vorige deelvragen leggen Andrés, 

Joffrey, Mohid, Ramun en Pajeto de nadruk erop dat ze Nederlands nodig hebben om te 

werken in de Vlaamse samenleving. Tuhran heeft die mogelijkheid niet, maar is net als 

hen de opvatting toegedaan dat taal heel belangrijk is.  

 

« C’est mieux d’être poussé que être oublié. » (Mohid) 

 

Twee van hen, Andres en Mohid, zijn de mening toegedaan dat er gerust wat druk mag 

gezet worden op het leren van de taal. Andres: « Je le trouve important. Il faut s’intégré. 

Pour moi, c’est catégorique. […] ze zouden beter de mensen die Frans willen leren, in de 

Franstalige gevangenissen zetten en de mensen die Nederlands willen leren, in de 

Nederlandstalige gevangenissen.” Mohid maakt de vergelijking tussen een Vlaamse en 
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een Brusselse gevangenis. Hij ervaart in de Vlaamse gevangenis een grotere druk naar 

(re)integratie toe en vindt dat positief. Hij beargumenteert dat zo: « Le Flandre est plus 

active, je trouve ca positive qu’on sa pousse un peut -> plus calme -> minder chômage. 

C’est mieux d’être poussé que être oublié. » Wanneer ik Tuhran vraag naar wat hij 

hiervan vindt, uit hij twijfels bij deze stelling: “als je pusht, is het ook niet gemakkelijk.” 

 

Interviewdag 2: 

 

Walid is de enige van de drie geïnterviewden op de tweede interviewdag die na zijn 

gevangenisstraf in België mag blijven. Net als bij de geïnterviewden op de eerste 

interviewdag is hij ook de enige met een uitgesproken mening over de rol van taal binnen 

het werken aan (re)integratie in de vrije samenleving. Hij uit zijn ergernis over zijn 

ervaringen van de periode in België voor hij in de gevangenis zat. “buiten, daar moet je 

echt perfect Nederlands kunnen, perfect schrijven en perfect spreken, ALLES! 

(verontwaardigd) Ik vind dat niet fair, maar natuurlijk, ze hebben mij ook uitgelegd, en 

dat begrijp ik wel: omwille van de verzekering kunnen ze je vaak niet aannemen, omdat 

ze niet willen het risico lopen dat er iets fout gaat dat veroorzaakt werd doordat je niet 

genoeg Nederlands verstond ofzo. […] Als buitenlander in België word je van het ene 

naar het andere gestuurd; je komt toe, je moet naar de ambassade, daarna moet je 

Nederlands leren, want dat is nodig voor het verzekeringssysteem. Bon, dat had ik dus 

begrepen. Ik heb alles gedaan, bij de VDAB ingeschreven enzo, maar je krijgt nooit iets 

vast, soms eens een paar dagen werken en dan weer lange tijd niets en soms had ik echt 

geen geld meer om eten te kopen. En als je dan via drugs te verkopen geld verdient en je 

komt bij de rechter, ‘le juge’ heeft geen tijd om te luisteren naar je problemen en de 

oorzaken daarvan.” 

 

Nilach denkt dat –wanneer hij in België zou moeten wonen- hij dan zeker wel de taal zou 

leren. Hij denkt daarbij ook aan eigen ervaringen in Bulgarije, waarbij mensen die geen 

Bulgaars begrepen ook altijd problemen hadden.   

Besluit bij resultaten 
Dit besluit tracht te bekijken in hoeverre de resultaten een antwoord kunnen formuleren 

op de oorspronkelijk gestelde centrale onderzoeksvraag bij het empirisch deel, namelijk: 

 

“Ervaren anderstalige gedetineerden een nood / druk om deel te nemen aan het aanbod 

NT2? 

(a) als middel om hun basisrechten te kunnen invullen?  

(b) als middel tot (re)integratie in de samenleving?” 

 

Uit de resultaten kan afgeleid worden dat voor diegenen die in België mogen verblijven 

na hun straf dit wel degelijk een reden vormt om de cursussen NT2 te volgen, op één 

‘niet-deelnemer’ na. Dit resultaat is niet verassend, wat echter wel verassend was, is dat 

zes van de tien geïnteresseerden dit aanbod toch aansprak, ook met de wetenschap dat de 

kans dat ze er na hun straf nog iets mee zouden zijn klein was. De extrinsieke reden van 

twee van hen ‘om zich te beschermen tegen transfer’ kan als een druk gezien worden om 

deel te nemen aan het aanbod. Deze druk kan echter niet rechtstreeks gekoppeld worden 

aan de invulling van hun basisrechten, noch aan hun (re)integratie in de samenleving.  
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De centrale onderzoeksvraag wordt eigenlijk sterker beantwoord door de opvallende 

afwezigheid van bepaalde antwoorden, dan door wat wel ter sprake kwam. Het feit dat op 

dertien geïnterviewden geen enkele respondent als motivatiegrond voor deelname 

verwees naar de kans om door wel- of niet-deelname een betere/slechtere indruk te maken 

voor de SURB (Strafuitvoeringsrechtbank) ten aanzien van Voorwaardelijke 

Invrijheidsstelling (V.I.), geeft aan dat de druk vanuit deze hoek zeer klein tot onbestaand 

is binnen onze onderzoekspopulatie.  

 

Bovendien hebben zowel wat betreft communicatie met beambten als andere belangrijke 

gevangenisactiviteiten zoals werk de gedetineerden niet per se Nederlands nodig in de 

gevangenis.  Diegenen die zich uit de slag kunnen trekken met andere talen zoals het 

Engels of het Frans ondervinden weinig hinder. Andere onderwijsactiviteiten (naast de 

NT2- en andere taalcursussen) zijn echter wel moeilijk voor anderstaligen, alhoewel dat 

één van de ‘niet-deelnemers’ ook niet afschrikt.  

 

Dit staat in contrast tot de nood die de gedetineerden die in België plannen te blijven 

voelen om Nederlands te leren om werk te kunnen vinden zodra ze terug op vrije voeten 

zijn. Geen van de ‘deelnemers’ stelt hier echter vragen bij. Walid, de enige van de ‘niet-

deelnemers’ die na zijn gevangenisstraf in België mag en wil blijven, is wel 

verontwaardigd over de strengheid waarmee zijn beperkte kennis van het Nederlands 

beoordeeld werd in de buitenwereld, maar ook hij kan tegelijkertijd een bepaalde mate 

van begrip opbrengen voor deze gang van zaken. Frappant was dat dezelfde personen die 

verklaren geen Nederlands nodig te hebben om te kunnen werken in de gevangenis, de 

eersten zijn om te zeggen dat ze taal heel belangrijk vinden om te kunnen werken buiten 

de gevangenis. Het stellen van de voorwaarde ‘Nederlands kunnen spreken’ aan werk is 

dus niet zo vanzelfsprekend als vaak gesteld, maar integendeel contextafhankelijk, ook 

binnen Vlaanderen, met Nederlandstalige ‘werkgevers’.   

 

De resultaten over de afwezige “nood aan Nederlands” in de gevangenis, zijn opvallend 

tegengesteld aan de ‘communicatieproblematiek’ waar verschillende andere onderzoekers 

op hamerden. Verschillende van hen maakten ook wel een verschil tussen diegenen die 

het Frans, Engels (of eventueel Duits) machtig zijn en de andere anderstaligen. In de 

bespreking van hun resultaten echter kwamen zij hier niet op terug. Ik wees er reeds 

eerder op dat “de vraag wordt gesteld in hoeverre het nuttig en de investering waard is 

dit probleem op te lossen via taalcursussen wanneer de vreemdeling misschien op korte 

termijn het land zal moeten verlaten.”( (Duerloo, 2009); (Snacken, Keulen, & 

Winkelmans, 2004); (Lenaers & Van Haegendoren, 2001)); maar dat voorstellen voor 

deze subgroep niet geopperd werden. De ontkenning van de multilinguale realiteit, leidt 

in de hulp- en dienstverlening soms tot een zich blindstaren op de mogelijkheden binnen 

het Nederlandstalig aanbod. (van Avermaet, 2009, p. 19) Het aanbieden van NT2 als 

voorwaarde voor deelname kadert zich binnen een niet-structurele invulling van het 

begrip integratie. Het aanbieden van cursussen in andere talen lijkt nog niet zo’n gekke 

oplossing in een instelling waarbinnen 40% van de ‘bevolking’ vreemdeling is en van de 

andere 60% ook een groot deel het Engels of Frans machtig is. 
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IV DISCUSSIE EN CONCLUSIE 
In het besluit bij het theoretisch kader werd gewag gemaakt van twee evoluties in de 

benadering van (re)integratie: enerzijds een rechtenbenadering, die karakteristiek is voor 

het huidig discours binnen hulp- en dienstverlening aan gedetineerden, anderzijds een 

activeringsbenadering, die het hulp- en dienstverleningsaanbod buiten de gevangenis 

kenmerkt. Dat tussentijds besluit eindigde met de volgende zin: “De vraag die in het 

empirisch deel onderzocht zal worden, wil nagaan of deze aparte evoluties apart zijn 

blijven lopen en aldus op de ‘nieuwe’ uitdaging ‘anderstaligen in de gevangenis’ een 

antwoord gezocht wordt in het verlengde van de ‘gevangenislogica’; of dat deze twee 

logica’s elkaar effectief uitdagen en in vraag stellen.” Het empirisch gedeelte van dit 

onderzoek kan aantonen dat er bij de geïnterviewde anderstaligen weinig tot geen sprake 

is van zware druk, verplichting of nood om deel te nemen aan het aanbod Nederlands 

voor Anderstaligen. Het ziet er dus naar uit dat het antwoord op de ‘nieuwe uitdaging’ 

gezocht wordt in het verlengde van de rechtenbenadering.  

Een structurele benadering van integratie kan echter enkel bereikt worden wanneer beide 

(de gevangenen/de anderstaligen/de anderstalige gevangenen en de gevangenis/de 

maatschappij) zich gezamenlijk inspannen om deze integratie mogelijk te maken. Ik wil 

er daarom voor waarschuwen dat wanneer beide benaderingen in hun eigen logica blijven 

doorgaan, het onmogelijk is voor beide effectief naar een (re)integratiedoelstelling te 

werken. Het is niet de bedoeling en bovendien principieel onmogelijk te verwachten dat 

“(re)integratie” de te controleren output is van de verleende hulp- en dienstverlening. 

(Re)integratie is binnen de structurele benadering namelijk niet eenvoudig af te bakenen, 

het criterium bij een structurele benadering van integratie is niet ‘non-recidive’, maar 

preventie van structurele marginalisering. (Vanthuyne, et al., 2003, p. 10)  

Naar aanleiding van de waarschuwing die ik hierboven formuleerde, tracht ik in deze 

discussie te reflecteren over de verschillende uitdagingen die het kruisen van beide 

logica’s met zich meebrengt.  

Enerzijds: De gevangenis staat niet los van de maatschappij en het systeem waarin zij 

voorkomt. Binnen dit systeem wordt dan ook een legitimering (onder andere voor het 

geld dat ernaar toe vloeit) gezocht voor wat zich afspeelt binnen de gevangenis. Zoals 

beschreven in het eerste hoofdstuk overheerst in het huidig systeem momenteel een 

activeringsbenadering. Binnen deze logica kan en zal daarom de mogelijkheid niets te 

doen in de gevangenis geproblematiseerd worden als een ongelijk, bevoordeeld 

behandelen van mensen binnen vs. buiten de gevangenis. We zien dat dat nu al gebeurt. 

De vraag of gevangenissen luxehotels zijn en de vraag naar een verantwoording hiervoor 

duikt geregeld op in de media. (Voorbeelden: (Radio 1, 2009); (Humo, 2009)) 

Kritiek op de manier waarop de taalcursussen voor migranten (en in het verlengde 

daarvan de hele educatie) benaderd worden binnen de actieve welvaartstaat werden 

besproken in het eerste hoofdstuk van het theoretisch deel. Deze kritische uitlatingen 

dienen niet vergeten te worden in het zoeken naar een legitieme, ‘humane’ omgang met 

de hulp- en dienstverlening aan anderstalige gedetineerden. Een belangrijke kritiek hierbij 

is de manier waarop ‘legitieme uitsluiting’ gecreëerd wordt zonder daarbij een openheid 

te laten om via alternatieve, non-conforme wijze een weg uit deze uitsluiting te kunnen 

vinden. De rechtenbenadering meent deze non-conformiteit wel te erkennen door het 

verwezenlijken van sociale grondrechten, ook voor niet-deelnemers. Vanthuyne, Tubex, 

Van Camp et al. (2003) menen namelijk dat binnen een structurele benadering sociale 
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uitsluiting gedefinieerd [kan worden] in termen van het ontzeggen of niet verwezenlijken 

van sociale grondrechten.  

Anderzijds: De rechtenbenadering bevindt zich in een zeer paradoxale positie: door het 

formuleren van (een relatief groot aantal) basisrechten waar men met geen vinger aan 

mag raken omwille van het mogelijk maken van (re)integratie, heeft ze zichzelf de 

mogelijkheid ontzegd om druk uit te oefenen ten behoeve van diezelfde (re)integratie. Bij 

diegenen die hun rechten niet willen/kunnen/mogen opnemen wordt helemaal niet 

(re)integratiegericht gewerkt. Het is te zeggen: er wordt helemaal niet gewerkt aan een 

(re)integratie IN het systeem van de huidige maatschappij. Tegelijkertijd is dit een sterkte 

van de mensenrechtenbenadering. De formulering van de hulp- en dienstverlening aan 

gedetineerden als rechten vormt een bepaalde grens aan het normaliseringsbeginsel 

binnen de Basiswet (e.a.): de kloof met de samenleving dient zo klein mogelijk gehouden 

te worden, zolang datgene wat in de ‘vrije samenleving’ gebeurt niet in strijd is met de 

geformuleerde rechten. 

 

De mensenrechtenlogica slaagt er op die manier misschien in sociale uitsluiting te 

voorkomen binnen de gevangenis, maar slaagt er daarom nog niet in om sociale 

uitsluiting in de ‘vrije maatschappij’  te voorkomen. De opdeling die in de deelvragen van 

het empirisch deel gemaakt werd – Nederlands als voorwaarde voor integratie (a) binnen 

belangrijke gevangenisactiviteiten en (b) binnen een gerichtheid op (re)integratie in de 

maatschappij na vrijlating – leverde opvallend tegengestelde antwoorden op. Men kan 

niet verwachten dat door het verwezenlijken van basisrechten (en daardoor het 

voorkomen van sociale uitsluiting) van gedetineerden binnen de gevangenis, er ook een 

gerichtheid op (re)integratie in de maatschappij na vrijlating verwezenlijkt zal worden. 

Ten eerste zijn andere redenen dan  gerichtheid op (re)integratie in de maatschappij zeker 

ook aanwezig bij geïnteresseerden in het NT2- aanbod. Ten tweede: wanneer een 

anderstalige gedetineerde binnen de gevangenis ervoor kiest geen Nederlands te willen 

leren los van redenen die samengaan met de gevangeniscontext en na zijn vrijlating 

terechtkomt in de huidige Vlaamse maatschappij, kan men niet verwachten dat de periode 

in de gevangenis heeft bijgedragen aan zijn/haar (eigen invulling van) (re)integratie. 

Integendeel: men kan verwachten dat deze persoon structureel uitgesloten zal worden, 

indien hij niet alsnog zich ‘conformeert’ en de bereidheid Nederlands te leren toont.  Dit 

is een grens aan de (re)integratiedoelstelling (zoals geformuleerd in de beschreven 

nationale en internationale regelgeving) die vaak onderschat wordt in formuleringen van 

een ‘humaan detentiebeleid’. Het gaat niet om een ontkennen van de mogelijkheden en de 

zinvolheid van hulp- en dienstverlening voor het realiseren van een menswaardig bestaan 

of een menswaardige detentie. Het gaat wel over de koppeling die men als 

vanzelfsprekend maakt tussen een menswaardig bestaan in de gevangenis en de 

(re)integratiedoelstelling die een menswaardig bestaan beoogt buiten de gevangenis.  

 

Een kruisen van deze logica’s dient mijns inziens te leiden tot een gemeenschappelijke 

overkoepelende visie die verandering van de maatschappij echter ook niet uitsluit. Ik 

bepleit dan ook allerminst een klakkeloze overname van de activeringsbenadering in het 

discours over strafuitvoering. Betekent dit dat ik binnen het ‘kruisen van de logica’s van 

maatschappij en gevangenis’ pleit voor een geradicaliseerd mensenrechtenperspectief in 

zowel gevangenis als maatschappij (om zo de verschillen tussen beide teniet te doen)? 

Neen. Ook het geradicaliseerd mensenrechtenperspectief is, naar aanleiding van de 

resultaten uit zowel theoretisch als empirisch deel van dit onderzoek, niet vrij van kritiek.  
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De ‘exit-optie’ van een radicaal mensenrechtenperspectief in vraag 

In het historisch kader wees ik er reeds op dat mensenrechten veronderstellen “dat alle 

bindingen waaraan mensen zich overgeven, worden gerespecteerd als kwamen zij voort 

uit hun autonome keuze.” (Cliteur & van Houten, 1993, p. 409) Later in die tekst 

formuleren deze zelfde auteurs de opmerking dat deze veronderstelling “ […] vrijheid 

impliceert als ‘exit-optie’: de vrijheid om verbanden waarin we ons niet langer 

thuisvoelen te verlaten.” Op gelijkaardige manier wordt in de huidige benadering in de 

gevangenis het niet tonen van ‘(re)integratiebereidheid’ getolereerd onder het motto: “Het 

is niet de Vlaamse Gemeenschap die bepaalt wat de gedetineerde nodig heeft in functie 

van een harmonieuze en volwaardige ontplooiing in de samenleving.[…] De uiteindelijke 

beslissing hierover [over hun reïntegratie in de samenleving] blijft echter bij hen. 

(Vlaamse Gemeenschap, 2000, p. 16) Deze benadering laat het mensen zogezegd toe te 

‘kiezen’ voor de ‘exit-optie’. Met de woorden van het Strategisch Plan: de eigen keuze 

zelf te bepalen wat men nodig heeft in functie van een harmonieuze en volwaardige 

ontplooiing in de samenleving.  

 

Door zich onvoorwaardelijk akkoord te verklaren met deze ‘eigen keuze’ negeert het 

Strategisch Plan het structurele karakter van (re)integratie. Eén persoon in zijn eentje kan 

niet ‘bepalen’ wat hij nodigt heeft in functie van zijn (re)integratie (ofte harmonieuze en 

volwaardige ontplooiing in de samenleving). Hij kan dat wel uitmaken voor zichzelf, 

maar het is WEL de Vlaamse Gemeenschap die MEE bepaalt wat de gedetineerde nodig 

heeft in functie van …. Of zij dit nu wil of niet. Wat iemand nodig acht voor zijn/haar 

(re)integratie is in het empirisch deel zeer duidelijk contextafhankelijk gebleken: dezelfde 

personen die verklaren geen Nederlands nodig te hebben om te kunnen werken in de 

gevangenis, zeggen dat ze taal heel belangrijk vinden om te kunnen werken buiten de 

gevangenis. Bovendien stellen ze daar geen vragen bij: het niet-deelnemen in de 

gevangenis heeft dus niet noodzakelijk iets te maken met ‘een keuze voor de ‘exit-optie’ 

of een keuze voor verandering.  

 

Bovendien gaat men er dan van uit dat elke keuze ‘niet op zijn recht in te gaan’/’niet deel 

te nemen’ gemaakt is in functie van (een eigen invulling van) (re)integratie in het 

samenlevingssysteem. Hoe een keuze niet deel te nemen uit luiheid of egoïstisch/niet-

integratiegericht gedrag te kaderen is als ‘in functie van een eigen invulling van 

(re)integratie’ is dan de vraag. Hier stoten we terug op de paradox die ik eerder beschreef: 

men tolereert diegenen die niet ‘(re)integratiebereid’ zijn omwille van ‘het geloof in de 

onmogelijkheid tot (re)integratie wanneer de basisrechten aangetast worden’. Men 

tolereert deze keuze vermits men binnen het mensenrechtenperspectief wil uitgaan van 

een autonoom kiezend individu ten voordele van ‘de exit-optie’, ten voordele van de 

mogelijkheid tot verandering van de maatschappij (en dus ook verandering/eigen 

invulling van wat verstaan dient te worden onder (re)integratie). Mijns inziens ontkent 

men door dit ‘tolereren’ opnieuw ‘de exit-optie’. Blommaert & Verschueren (1998) 

beargumenteerden in hun (ook internationaal) veel besproken pionierswerk Debating 

diversity - Analysing the discourse of tolerance aan de hand van Belgische voorbeelden 

dat het ‘tolerantie-discours’ principieel diversiteit en verandering ontkent. (Blommaert & 

Verschueren, 1998) Vanuit het tolerantiediscours ten aanzien van ‘niet-willers’ in de 

gevangenis, tracht men te zorgen dat de niet-deelnemers geen nadeel ondervinden van 

hun beslissing. Immers, omdat er “[…] in België een ‘recht’ op hulp- en dienstverlening 

bestaat, geen verplichting” mogen ‘niet-deelnemers’ niet benadeeld worden ten aanzien 

van diegenen die wel op dit recht ingaan: “Gedetineerden die, om welke reden dan ook, 

geen gebruik wensen te maken van deze mogelijkheid, mogen hierop niet afgestraft 
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worden.” (Snacken & Tournel, 2009, pp. 97-98) De zinsfrase “om welke reden dan ook” 

is typerend voor een doorgedreven rechtenbenadering, maar kwijt zich van de 

verantwoordelijkheid niet-willers te vragen ‘waarom ze niet willen’, zogezegd uit respect 

voor hun keuze. Men wil de betekenis van non-participatie erkennen, maar door dit 

onvoorwaardelijk (om het even welke reden tot (niet-)deelname) te doen, bereikt men 

geen oprechte erkenning meer en doet men daardoor ook de mogelijkheid tot verandering 

teniet.  

 

Binnen de morele dimensie van sociale integratie spreekt Bouverne-De Bie et al. (2006, 

p. 132) over tegensprekelijkheid en wederzijdse aanspreekbaarheid als mogelijkheid tot 

verandering. Een houding van tegensprekelijkheid lijkt mij allesbehalve 

‘onvoorwaardelijk’.  Zo’n houding speelt zich af binnen een context van interactie, 

waarbinnen volgens Habermas ‘waarachtigheid’ een belangrijk kenmerk vormt om 

communicatie mogelijk te maken. In de discussie van de masterproef van A. Jans (2005, 

p. 48) over talenonderwijs in de gevangenis schrijft zij het volgende: “Een ander 

knelpunt komt aan de oppervlakte wanneer we zien dat even weg zijn van de cel […] 

belangrijke beweegredenen zijn om deel te nemen aan het aanbod talenonderwijs. Op 

zich mag dit enerzijds niet geproblematiseerd worden, maar anderzijds is dit toch een 

zeer oppervlakkige waarde van het talenonderwijs.” Dit idee ‘bepaalde beweegredenen 

niet te mogen problematiseren’ omwille van het belang van vrijwilligheid belemmert de 

waarachtigheid. Een bepaalde twijfel wordt geuit door dit als knelpunt te benoemen, maar 

wordt onmiddellijk daarna ook weer het zwijgen opgelegd door een “aanvaardings- of 

tolerantiediscours”, namelijk: “Vanuit dit standpunt [persoonlijke invulling van wat onder 

sociale integratie verstaan wordt] is deelnemen aan taallessen omwille van het sociaal 

contact best mogelijk en aanvaard.”  

 

Onvoorwaardelijkheid als prijs voor vrijwilligheid? 

Vanuit het besef dat wat door de hulpverlening als (re)integratiegericht aanbod gezien 

wordt, niet altijd door diegenen die (niet) deelnemen aan het aanbod ook zo ervaren 

wordt, zijn een participatieve benadering en vrijwillig engagement sleutelbegrippen gaan 

vormen binnen de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden. “In de participatieve 

benadering wordt de machtsrelatie een relatie op gelijke voet (binnen een bepaalde 

context uiteraard) met respect en gelijkwaardigheid voor beide partijen.” (Jans, 2005, p. 

38) Ook critici binnen het migrantendiscours zoals van Avermaet zoeken vaak heil in een 

participatieve rechtenbenadering: “Policies should aim to encourage all people to 

participate as citizens in society. All this should be based on human rights principles and 

in accordance with the Declaration of Education for Democratic Citizenship of the 

Committee of Ministers of the Council of Europe.” (van Avermaet, 2009, p. 38) Baggen, 

Masschelein en Wildemeersch (2000) wijzen erop dat ook deze participatieve benadering 

bepaalde grenzen heeft en er niet steeds zal in slagen zijn ambities van democratie en 

verandering waar te maken. Het respect en de gelijkwaardigheid van beide partijen tracht 

men in de gevangeniscontext te verwezenlijken via vrijwilligheid. Hier speelt opnieuw 

een paradoxale verwachting: men kiest voor vrijwilligheid omwille van het respect voor 

de betrokkenen, waardoor het eigenlijk onmogelijk wordt “oprecht respect” te tonen.  De 

voorwaardelijkheid die samengaat met de tegensprekelijkheid sluit echter ook absolute 

vrijwilligheid uit.  

 

Vrijwilligheid als aspect binnen de expressieve dimensie van sociale integratie staat dus 

op gespannen voet met tegensprekelijkheid en wederzijdse aanspreekbaarheid binnen de 

morele dimensie. Ik stel me de vraag of wederzijdse aanspreekbaarheid in de praktijk 
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vertaald kan worden als een wederzijdse plicht tot verantwoording. Verplichten is echter 

ook niet onproblematisch en bovendien verschilt verantwoording ook nog sterk van 

verantwoordelijkheid.  

 

Wat dan wel?  

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?” Ik heb op deze vraag 

absoluut geen eenduidig antwoord. Wel heb ik in dit werk betoogd dat uitersten zoals 

“volledige vrijheid van keuze” en “activeringsplicht met repressie tegenover de ‘niet-

willers’” niet te onderkennen grenzen stellen aan de (re)integratiedoelstelling van een 

humaan detentiebeleid wanneer (re)integratie structureel begrepen wordt.  

 

De traditie van (sociaal) pedagogische en filosofische reflecties over de 

(on)mogelijkheden van democratisering kunnen inspirerend zijn om de mogelijkheden 

binnen het continuüm verder af te tasten. De opvoedingssituatie is namelijk een situatie 

waar het spanningsveld tussen onvrijwilligheid, democratie en mogelijkheid tot 

verandering reeds geruime tijd gethematiseerd en geproblematiseerd is geworden. Binnen 

dit bestek is geen plaats voor een ruime bespreking hiervan. Als smaakmaker geef ik hier 

wel de woorden van Hannah Arendt over de crisis van de opvoeding mee.  

“Ligt haar [de opvoeding] opgave er niet altijd in iets te 

koesteren en te beschermen – het kind tegen de wereld, de 

wereld tegen het kind, het nieuwe tegen het oude, het oude 

tegen het nieuwe?” 

(Arendt, 1994 (origineel in 1958)) 

Wel dient hierbij ook de vraag gesteld te worden in hoeverre een onderscheid dient 

gemaakt te worden tussen de verhouding tussen kinderen en volwassenen en deze tussen 

volwassenen onderling.
54

 Ik ben van mening dat een radicalisering van de 

rechtenbenadering een betrekkelijk groot risico neemt door de aanname van eigen, 

autonome keuze en verantwoordelijkheid te verabsoluteren. Deze verabsolutering lijkt 

mij ver van de realiteit te staan. Stef Herman (2001) zegt daarover: “Het is belangrijk om 

in te zien dat men onder het mom van de autonomie mensen in de steek kan laten.” Net 

als Van Tilt (2000) stelt hij terecht dat “De vergissing van het gelijkheidsdenken is dat je 

met rechten en plichten alleen nooit een rechtvaardige samenleving kunt uitbouwen.” 

  

                                                 
54

 Hannah Arendt beantwoordt deze vraag later in dezelfde tekst negatief. “Maar dit alles geldt, lijkt me, 

alleen voor het domein van de opvoeding, of juister, voor de verhouding tussen kinderen en volwassenen, 

maar niet voor het politieke domein, waar we handelen met en onder volwassenen en gelijken.”  
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INFORMED CONSENT (NL) 

 

 

Masterproef Lies Evenepoel  2012 

Major Pedagogiek en Onderwijskunde 

Beste, 

 

 

Vanuit de vaststelling dat, ondanks een hoge vertegenwoordiging van anderstaligen in de gevangenis 

en een ondervertegenwoordiging van deze doelgroep in het onderwijs, er geen overgroot succes is 

voor de aangeboden cursussen Nederlands Tweede Taal (NT2), had ik graag een zicht gekregen op de 

motieven en de weerstanden van anderstalige veroordeelde gedetineerden ten aanzien van dit aanbod. 

Dit onderzoek tracht meer duidelijkheid te krijgen over de motivatie van anderstalige gedetineerden 

om al dan niet deel te nemen aan het aanbod Nederlands voor anderstaligen (NT2) in de gevangenis.  

 

Waarom spreken we u aan? 

Uw verhaal is voor ons van belang. In dit onderzoek willen we u zelf aan het woord laten, 

want u bent het best geplaatst om vanuit uw eigen ervaring aan te geven hoe u tegenover het volgen 

van lessen Nederlands in de gevangenis staat. 

 

Volgende zaken zijn belangrijk: 

De gegevens zijn uitsluitend bedoeld voor het onderzoek in het kader van deze masterproef en worden 

strikt vertrouwelijk verwerkt, volgens de Wet op de Verwerking Persoonsgegevens (WVP)
1
.   

Niemand anders heeft toegang tot deze gegevens. Kruis aan wat voor u van toepassing is: 

o Ik geef de toestemming dit gesprek op te nemen.  

o Ik geef geen toestemming dit gesprek op te nemen.  

Uw deelname is volledig vrijwillig. U kunt dus weigeren om deel te nemen aan het 

onderzoek en u kunt zich ook op elk ogenblik terugtrekken uit het onderzoek zonder dat u 

hiervoor een reden moet geven en zonder dat dit op welke manier dan ook een invloed zal 

hebben. 

 

Indien u verdere vragen hebt omtrent het onderzoek kunt u zich steeds wenden tot de 

onderwijscoördinator van de strafinstelling met vermelding ‘onderzoek Lies Evenepoel’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Alvast bedankt voor uw deelname!  

                                                 
1
 Uw gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van 

de persoonlijke levenssfeer. Conform deze wet heeft u recht op toegang tot uw gegevens, en eventuele 

verbetering ervan. Op vraag kunnen uw gegevens uit het bestand gewist worden. 

Naam  deelnemer:      

 

Ik geef toestemming om mijn gegevens te gebruiken, 

voor de doelen die in deze informatiebrief staan.  

 

Handtekening:      

 

 

 

 

  Datum : __ / __ / __ 

 

Naam  onderzoeker:      

(Onder begeleiding van prof. Dr. Nicole Vettenburg  

en Leo Van Garsse) 

Ik verklaar hierbij dat ik deze proefpersoon volledig 

heb geïnformeerd over het genoemde onderzoek. 

Als er tijdens het onderzoek informatie bekend wordt 

die de toestemming van de proefpersoon zou kunnen 

beïnvloeden, dan breng ik hem/haar daarvan tijdig op 

de hoogte. 

Handtekening:      

 

  Datum : __ / __ / __ 

 



INFORMED CONSENT (FR) 

 

 

Masterproef Lies Evenepoel  2012 

Major Pedagogiek en Onderwijskunde 

Cher Monsieur,   

 

En dépit d’une forte représentation d’étrangers dans les centres pénitentiaires et d’une sous-

représentation de ce groupement dans le groupe cible de son système d’éducation, le succès des cours 

offerts en Néerlandais comme seconde langue (NT2) n’est pas grand. Sur base de cette constatation, il 

serait intéressante d’avoir une vision sur les motifs et les résistances de condamnés non-autochtones à 

l’égard ce cette offre. J’effectue donc une recherche scientifique, pour clarifier les motivations qui 

déterminent la participation de détenus étrangers à l’offre des cours de Néerlandais (NT2).  

 

Pourquoi nous adressons-nous à vous ? 

Votre opinion est essentielle pour nous. Nous souhaitons vous donner la parole car vous 

êtes la personne la mieux placée pour nous dire, à la lumière de votre expérience, comment 

vous percevez la participation aux cours de Néerlandais en prison.  
 

Important : 

Les informations ne seront utilisées que dans le cadre de l’enquête effectuée par 

l’Université ; elles seront traitées d’une manière strictement confidentielle, conformément 

aux dispositions de la loi relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements 

de données à caractère personnel1
.   

Personne d’autre n’a accès à ces données. Cochez la case qui est applicable à votre situation:  

o Je donne ma permission d’enregistrer cette conversation.  

o Je ne donne pas ma permission d’enregistrer cette conversation.  

La participation n’est aucunement obligatoire. Vous pouvez donc refuser de répondre à 

l’enquête et vous retirer à tout moment de celle-ci, sans avoir à vous justifier et sans que 

votre décision n’ait la moindre conséquence. 
 

Si vous avez des questions à propos de cette recherche, vous pouvez adresser vos questions au 

coordonnateur de l’enseignement de l’établissement pénitentiaire en précisant qu’il s’agit de la 

‘recherche Lies Evenepoel’.  

Merci d’avance pour votre participation! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Vos données seront traitées conformément aux dispositions de la loi du 8 décembre 1992 relative 

à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel, qui vous 

autorise à accéder aux informations vous concernant et à les faire corriger au besoin. Vos données 

seront supprimées du fichier à première demande. 

Nom participant:  

 

Je donne la permission d’utiliser mes données pour les 

causes nommées dans cette lettre d’informations.  

 

Signature:       

 

 

 

 

  Date : __ / __ / __ 

 

Nom chercheur:  

(Sous la direction de Prof. Dr. Nicole Vettenburg  

et Leo Van Garsse) 

Je déclare avoir entièrement informé le sujet à propos 

de la recherche nommée ci-dessus.  

En cas de communication d’informations qui 

pourraient influencer la permission du sujet au cours 

de la recherche, je l’en informerai en temps opportun.  

Signature:       

 

  Date : __ / __ / __ 

 



INFORMED CONSENT (ENG) 

 

 

Masterproef Lies Evenepoel  2012 

Major Pedagogiek en Onderwijskunde 

Dear participant, 

 

About this research 

When we see a big representation of foreign language speakers in prison, it is surprising that 

especially this group is not as much represented in education in prison. That made me curious about 

the motives and motivation of people who do AND who do not follow courses. As the courses are all 

in Dutch, the most of the foreign language speakers who follow education in prison, do -are have- 

follow(ed) Dutch courses. I would like to know why you (don’t) follow those courses and what 

influence the context of being in prison has on this experience.  

 

Why do we make an appeal to you? 

Your story is important to us. In this study, we want to hear your opinion, because you, 

based on your own experience, are the most suitable person to tell us what you think about 

being able to follow Dutch courses in prison. 

 

The following points are important: 

The data are solely meant for the research and shall be dealt with in a strictly confidential way 

in conformity with the Data Protection Act1
.  

No one has the permission to see this data. You can choose if you give the permission to record this 

interview. 
o I give the permission to record this  interview. 

o I do not give the permission to record this interview 

Your participation is completely voluntary, which means that you can refuse to take part in 

the research. Moreover, you can withdraw from it at all times without having to give a 

reason and without it having any influence. 

 

Should you have any further questions concerning this study, you can always contact the 

education coordinator with the topic “research Lies Evenepoel”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thanks in advance for your participation! 

                                                 
1
 Your data will be processed in accordance with the law of 8th December 1992 regarding the protection of 

privacy. As stipulated by this law, you have a right to access your data and to adapt them if need be. On 

demand your data can be permanently erased from the file. 

Name participant:      

 

I give the permission to use my data for this research.  

 

Signature:      

 

 

 

 

  Date : __ / __ / __ 

 

Name researcher:      

 

(Under guidance of  prof. Dr. Nicole Vettenburg  

and Leo Van Garsse) 

I declare that I informed this participant about the 

research above. When there is information during the 

research that could influence the participants 

permission, I will inform him.  

 

Signature:      

 

  Date : __ / __ / __ 

 



INFORMED CONSENT (Russisch) 

 

 

Masterproef Lies Evenepoel  2012 

Major Pedagogiek en Onderwijskunde 

Уважаемый, 

Установлено что в бельгийских тюрьмах находитса большое количеятво инноизычных 

заключенных. Но в сравнении с общем колиством число заинтересованных в оброзовании 

очень мало. Но этому курсы нидерландского языка не имеют успеха. Я бы хотела провести 

опрос и узнать почемы инноизычные заключонные хотят или не хотят изучать нидерландский 

язык. 

Почему мы выбрали вас?  

Потому что ваш мнение для нас важно. Вы как ни кто другой можете сказать нам причины 

желания или нежелания изучния нидерландского языка. 

Вам важно знать что,  

ваши данные будут использованны только по теме этого опроса и никто другой не будет в 

праве использовать их для других целей. Пожалуйста отметте с чем вы согласны: 

- Я даю согласие на запись этого интервью 

- Я не даю согласие на запись этого интервью 

Вы совершенно свободны в принятии своего решения и в любой момент вы вправе 

остановиться без объяснений. 

Если у вас появятся вопросы, вы можете обратитса к вашемы координатору одделения об 

опросе Lies Evenepoel (это моё имя). 

Имя опрашеваемого: 

Я даю разрешение на изпользование моих данных для этого опроса. 

Подпись: 

Дата: 

 

Имя опрашивающего: 

Я подтверждаю что полностю информировала этого человека о моём опросе.  

Подпись: 

Дата: 

 



INFORMED CONSENT (Deutsch) 

 

 

Masterproef Lies Evenepoel  2012 

Major Pedagogiek en Onderwijskunde 

Sehr geehrte,  

 

Über dieser Forschung 

Trotz eine große Zahl Anderssprachigen im Gefängnis, gibt es nur wenige Anderssprachigen denen 

irgendwelche Weiterbildung machen ins Gefängnis. Nicht unlogisch wenn man weißt dass man für 

alle Kurse (wenigstens ein bisschen) Niederländisch reden und verstehen muss. Aber auch die Kurse 

Niederländisch für Anderssprachigen (NT2) haben nicht immer viele Teilnehmer. Das hat mich 

neugierig gemacht zu wissen wie man diese Kurse erlebt und warum man teilnehmen will, oder eben 

nicht teilnehmen will. Ich möchte gerne wissen ob diese Gründe eine Zusammenhang haben mit dem 

Gefängniskontext als Rahmenbedingung.  

Warum frage ich das Ihnen?  

Ihre Geschichte ist wichtig für uns. In dieser Forschung wollen wir nicht raten was Sie denken, 

sondern Sie selber sprechen lassen. Sie sind immerhin auf der besten Stelle um aus ihrer eigenen 

Erfahrung zu erzählen wie Sie die Möglichkeit im Gefängnis Niederländisch lernen zu können 

erfahren. 

 

Die nachfolgende Sachen sind wichtig: 

Die Daten sind nur für diese Masterarbeitsforschung gemeint und wurden nicht übertragen, also strikt 

persönlich verarbeitet, nach dem Gesetz zur Verarbeitung des Personendaten (Wet op de Verwerking 

Persoonsgegevens (WVP)
1
). 

Keiner hat die Erlaubnis diese Daten zu benützen für andere Sachen. Sie können selber entscheiden ob 

ich dieses Gespräch aufs Band aufnehmen darf. 

o Ich gebe meine Zustimmung zum aufnehmen dieses Gespräch.  

o Ich gebe keine Zustimmung zum aufnehmen dieses Gespräch.  

Ihrer Teilnahme ist völlig freiwillig. Sie können also am jeden Moment weigeren teil zu nehmen an 

dieser Forschung. Sie brauchen auch keinem Grund zu geben wenn Sie das Interview nicht mehr 

mitmachen wollen. Das wird auf keinen Fall irgendwelchen Einfluss haben.  

 

Wenn Sie noch weitere Fragen hätten, können Sie sich immer noch wenden an den 

Unterrichtskoordinator dieses Gefängnisses, unter Angabe ‘ Forschung Lies Evenepoel’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danke im Voraus!   

                                                 
1
 Uw gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van 

de persoonlijke levenssfeer. Conform deze wet heeft u recht op toegang tot uw gegevens, en eventuele 

verbetering ervan. Op vraag kunnen uw gegevens uit het bestand gewist worden. 

Nahme:      

 

Ich gebe Zustimmung meine Daten zu benützen für 

dieser Masterarbeitforschung.  

 

Unterschrift:      

 

 

 

 

  Datum : __ / __ / __ 

 

Nahme Forscher:      

 

(Betreuer: prof. Dr. Nicole Vettenburg  

und Leo Van Garsse) 

Ich bestätige die Richtigkeit und Vollständigkeit der 

Angaben zu diesem Antrag, und versichere dass ich 

der Teilnehmer vollig informiert habe. 

Unterschrift:      

 

 

 

  Datum : __ / __ / __ 

 



INFORMED CONSENT (ESP) 

 

 

Masterproef Lies Evenepoel  2012 

Major Pedagogiek en Onderwijskunde 

 

Estimado 

 

 

Porque hemos visto que la presencia en la prisión de gente que no tiene neerlandés como primera 

idioma es bastante alta y que el interés en el curso de neerlandés es bastante bajo, querríamos saber los 

motivos para y las resistencias contra este programo de neerlandés. Con este estudio querríamos 

recibir más claridad sobre la motivación de los prisioneros con otra idioma materna que neerlandés 

para participar o no participar en los cursos de neerlandés en la prisión. 

 

Por qué necesitamos su apoyo? 

Su historia es importante. En este investigación damos la palabra a usted; porque se trata sobre su 

opinión y experiencia con los cursos de neerlandés en la prisión. 

 

 

Las cosas siguientes tienen importancia: 

Utilizamos los datos solamente para la tesis de Lies Evenepoel y son estrictamente 

confidencial según la Ley del Tratamiento de los Datos Personales. Ninguna otra persona 

tiene acceso a los datos. Indica lo que tiene importancia para usted: 
o Doy el permiso de grabar esta conversación 

o No doy el permiso de grabar esta conversación.  

Su participación es completamente voluntariamente. Usted tiene el derecho de no participar o 

de parar con el estudio sin una consecuencia. 
 

Si usted tiene otras preguntas hay la posibilidad de hacerlas al coordinador de la enseñanza con 

indicación ‘Investigación Lies Evenepoel’.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Gracias! 

Nombre:      

 

 

 

Doy el permiso de utilizar mis datos para los fines que 

están escrito en esta carta de información. 

 

Firma:      

 

 

 

  Dato : __ / __ / __ 

 

Nombre investigador:      

(acompañado por  prof. Dr. Nicole Vettenburg  

y Leo Van Garsse) 

Declaro que he informado esta persona sobre la 

investigación. Si información delicada se da a conocer 

durante la investigación que el permiso del 

participante puede influenciar, lo digo 

inmediatamente.    

Firma:      

 

  Dato : __ / __ / __ 

 



 
 

Lies Evenepoel          Gent, 04 april 2012 

Bettenhoek 5 

9506 Waarbeke 

0494586823 

lies.evenepoel@ugent.be 

 

Annelies Boffé 

Dienst Managementondersteuning 

Directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen 

Waterloolaan 76 

1000 Brussel 
 

Geachte Mevrouw Boffé, 

Graag had ik een aanvraag ingediend voor een onderzoek in de Strafinstelling Oudenaarde (waar ik van 

augustus tot december 2011 ook stage gelopen heb).  

Mijn naam is Lies Evenepoel, geboren te Jette op 01.12.1989. Ik ben laatstejaarsstudente in de master 

Pedagogische Wetenschappen aan de Universiteit Gent en schrijf momenteel een masterproef met als titel: 

"Grenzen aan de (re)integratiedoelstelling van een humaan detentiebeleid? Deelname aan onderwijs door 

anderstalige gedetineerden als toetssteen". Mijn promotor is prof. Vettenburg en ik word begeleid door Leo 

Van Garsse. Beiden hebben in onderzoek en praktijk van het forensisch welzijnswerk een ruime ervaring.  

Vanuit de vaststelling dat, ondanks een hoge vertegenwoordiging van anderstaligen in de gevangenis en een 

ondervertegenwoordiging van deze doelgroep in het onderwijs, er geen overgroot succes is voor de 

cursussen Nederlands Tweede Taal (NT2), had ik graag een zicht gekregen op de motieven en de 

weerstanden van anderstalige veroordeelde gedetineerden ten aanzien van dit aanbod. Vanzelfsprekend zou 

deze bevraging op geheel vrijwillige basis gebeuren en binnen de garantie van een volstrekt anonieme 

verwerking. Om een voldoende representatief beeld te hebben, had ik graag 15 à 20 diepte-interviews 

uitgevoerd (waarvan deels met anderstaligen die deelnemen aan het aanbod, deels met niet-deelnemers). 

Deze interviews zouden elk maximum een uur tijd in beslag nemen. Via dit onderzoek hoop ik een breder 

zicht te krijgen op de betekenis van de gevangenis als een instelling die onderwijs in functie van (re)-

integratie aanbiedt. De bevindingen zal ik weergeven in een eindrapport waarvan ik zowel u als de directie 

van de Oudenaardse gevangenis een exemplaar zal bezorgen.  

Om praktische redenen had ik dit onderzoek graag bij voorkeur in de periode juni-juli van dit jaar 

uitgevoerd. In die zin durf ik dan ook beleefd bij u aandringen op een spoedig antwoord.  

Mocht één en ander bijkomende vragen oproepen, dan ben ik hiervoor graag ter beschikking via 

bovenstaand adres. U kan ook steeds contact opnemen met mijn begeleider Leo Van Garsse 

(leo.vangarsse@ugent.be).  

Met vriendelijke groeten, 

Lies Evenepoel        Prof. Nicole Vettenburg 

 

 

Studente         Promotor 

Pedagogische Wetenschappen      Vakgroep Sociale Agogiek 

Afstudeerrichting: Onderwijskunde en pedagogiek    Universiteit Gent 

mailto:lies.evenepoel@ugent.be
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Algemeen, Bij alle dingen vragen: 
 

 Nu/later/vroeger 

o Heb je voor je vrijlating ….?  

o Wil je nu? (ook opdeling in “in de gevangenis”, “op dit moment/later in mijn 

gevangenisperiode” 

o Wil je na je vrijlating? Zou je? 

Denk je over sommige dingen nu anders dan vroeger? 
Afhankelijk van de gevangenis als kader/als context? 
 

 Speelt dit mee in jouw keuze om (niet) deel te nemen? 

  Willen/mogen/kunnen/moeten 

Huidige situatie 
Momenteel in cursus NT2? Ander onderwijs? 
 
Via welke weg Nederlands geleerd?  
 
          Voldoende voor deftige participatie/ om te kunnen volgen in de les?  

Nederlands nodig? 
 Nu? 
 Na je vrijlating? 
Waarvoor?  

 Werk 

 Opleiding 

 In de gevangeniscontext zelf 

 Communicatie met de beambten 

 Weten waar je aan toe bent  

o op gerechtelijk vlak 

o binnen de gevangenis 

 Communicatie met medegevangenen 



 Communicatie 
  Begrijpen wat mensen zeggen over mij 
  Hoe verloopt dat hier met de penitentiair beambten? 
 Formele contacten: bakker, de post, hulpverlening, … 
 Informele contacten: mensen leren kennen, hobby’s, … 
 
Andere? 
 
Ndl volgen met zicht op iets anders? 
 Ander onderwijs? Werk? Ten gunste van mijn dossier? 
 
Wanneer zou je wel ndl volgen? 

Taalbarriere 
 
Zijn er dingen die je wil doen ,maar niet kan doen doordat je geen/niet genoeg nederlands  praat? 

vooruitzicht (op verblijf in Vlaanderen/ in de gevangenis) 
 

Verblijfsvergunning? 
Terugkeer naar land van herkomst?  
Korte/lange straf? Binnen de komende 3jaar vrij? 
 Ben je sterk bezig met wat te doen als je uit de gevangenis bent? (zie ook laatste punt) 
Naar andere gevangenis? Transfer? 

 Hoe lang ben je hier al? In België? In de gevangenis? 
 Heeft het niet weten hoe lang je zal blijven ook gevolgen op je deelname? 
  Moest je weten hoe lang je bleef, zou je dan wel Nederlands volgen? 

Persoonlijke problemen  
Gezondheidsproblemen?  

Ervaringen en vertrouwen in onderwijs 

Eerdere ervaringen met onderwijs positief/negatief? 
 Eerdere ervaringen met ondw in de gevangenis? 
Volg je momenteel ook ander onderwijs? Naast NT2? 
 
Acht je jezelf competent? Denk je dat je dit zou kunnen? 

Studies voor gevangenistijd 
Tot welke leeftijd ben je naar school geweest? 

 
Tot welk schooljaar ben je naar school geweest? 

 
In welke studierichting zat je in het laatste jaar middelbaar dat je volgde? 

 

op dit ogenblik onderwijs in de gevangenis?  
Of eerder tijdens deze gevangenisstraf? 

Heb je die studie toen afgemaakt? 

 
Indien nee: Waarom heb je de studie niet afgemaakt? Duid slechts één antwoord aan. 

0 Het kostte te veel geld 



0 Ik kon niet meer aan het nodige materiaal geraken 

0 De vorm van onderwijs die ik deed hield op te bestaan 

0 Ik had niet meer de tijd om te studeren 

0 Ik had meer begeleiding nodig en die was er niet 

0 Ik had niet meer de motivatie 

0 Ik kon mij niet goed concentreren 

0 De leerkracht komt niet meer in de gevangenis 

0 Ik ben overgeplaatst naar een andere gevangenis 

Indien Ja: Waarom volg je onderwijs?  

0 Voor de gezelligheid in de klas 

0 Zo geraak ik mijn stress kwijt 

0 Het is leuk om mijn gedachten te verzetten 

0 Ik doe het vooral om de tijd om te krijgen 

0 Ik kan er mijn kennis mee uitbreiden 

0 Ik kan ermee uiting geven aan mezelf 

0 Om een diploma te hebben 

0 Het beschermt mij tegen transfer naar een andere gevangenis. 

0 Als ik Nederlands kan, heb ik een grotere kans om werk te krijgen (in de gevangenis/later) 

 
Welke was de reden waarom je nooit onderwijs in de gevangenis gevolgd hebt?  

0 Ik wist niet dat dat kon 

0 Ik heb er nooit aan gedacht 

0 Ik ben hier pas 

0 Ik zal hier niet lang genoeg blijven 

0 Ik weet niet hoe lang ik hier zal blijven 

0 Ik werk liever 

0 Ik heb geen tijd 

0 Ik vind geen interessante studierichting 

0 Ik heb al een diploma 

0 Studeren in de gevangenis lijkt me te lastig 

0 Ik studeer niet graag 

0 Je bent er toch niets mee 

0 Ik spreek de taal niet genoeg om onderwijs te kunnen volgen?  

Zou je wel les volgen moesten bepaalde opleidingen bijvoorbeeld (half) in het Engels 

gegeven worden? 



Ivm Cursus 
Keer per week naar de les?  
Tijdstip les? 
 In de week? 
 In de loop van jouw gevangenisstraf? 
Duur cursus?  
Goed ingelicht over de cursus?  
Cursus interessant?  
Nederlands dat ik wilde leren?  

 

Groepssamenstelling 

 Leraar? 

 Wijze van lesgeven? 

 Vrienden/ Vijanden 

Heb je informatie hierover gekregen? Wist je dat je Nederlands kon volgen hier in de gevangenis? 

ism gevangeniscontext  
Zin om te studeren? 
Te veel andere dingen aan je hoofd? 
Tijd en ruimte om te studeren?  
 Op cel? Alleen? Veel lawaai? 

Vind jij de gevangenis een moeilijke plaats om te studeren? 

studeer jij soms op cel? 
 
Waarom vind jij de gevangenis een moeilijke plaats om te studeren?  

0 omdat er teveel rumoer is 

0 omdat ik die studies moeilijk kan combineren met mijn werk 

0 omdat je er helemaal alleen voorstaat 

0 omdat medegedetineerden ermee lachen 

0 omdat ik met meerderen op cel zit 

0 omdat het gevangenispersoneel niet genoeg meewerkt 

0 Geen tijd door afspraken met advocaat, …  

0 …? 

 
Geen zin, ik doe liever andere dingen?  
Belemmert je ndl-onkunde je in andere dingen doen? 
 
Nog andere activiteiten?  
 Welke? 
 Wandeling? 
 Sport? 
 Werk? 
Onder welke omstandigheden zou je wel Nederlands leren? 
  Vb Moest je geen Engels/Frans kunnen? 
  Vb. indien meer contact met andere Nederlandstaligen? 

Combinatie met werk 
 Werk jij in de gevangenis? 
 Wil je werken? 
 Heb je daar volgens jou Nederlands voor nodig? 



Werk- en studeeractiviteiten? 
Combinatie werk/ studie met de cursus Nederlands moeilijk? 
 
Prioriteiten?  

In verband met reïntegratie? 
 
Wat wil je doen na vrijlating? 
 Heb je daar een duidelijk beeld van? 
 Denk je daar vaak over na? 
 
Zijn er dingen die je dan wil doen waarvoor je het Nederlands nodig denkt te hebben?  
 Vb. Is het belangrijk voor jou nadien legaal te kunnen werken? 
 
Zie je de mogelijkheid tot het volgen van NT2 in de gevangenis als een kans tot integratie?  

Als een realistische kans? (denk je dat je hierdoor meer mogelijkheden zal hebben/ meer 
dingen zal kunnen doen die je nu wil doen, maar niet kan doen) 

 
Wil jij graag deel uitmaken van de ‘Vlaamse maatschappij’? 
 
Wat is voor jou de belangrijkste reden om wel/geen onderwijs te volgen? 
 
In België gaat men ervan uit dat elke persoon recht heeft op onderwijs. (als universeel 
mensenrecht, als erkenning voor de menselijke waardigheid) Ook voor gevangenen, daarom probeert 
ze onderwijs te organiseren. Vind jij dat ook ?  

Vind je t belangrijk voor jezelf? In t algemeen?  
 
Denk je dat anderen (vb. de rechter, de beambten, ..) het belangrijk vinden dat jij Nederlands leert?  
 Vb: via oasemap kan je aantonen voor de SURB dat je werkt aan je reintegratie 
 
Waarvan afhankelijk of het belangrijk is?  
 
 
 

 

Deze topiclijst werd opgesteld aan de hand van eigen onderzoeksvragen en interviewvragen 

uit eerdere deels gesloten interviews: zowel m.b.t. hulp- en dienstverlening in de gevangenis ( 

(Lenaers & Van Haegendoren, 2001); (Moermans, 2011)), alsook interviews en onderzoek 

over motivatie en uitval bij NT2-cursussen buiten de gevangenis ( (Berben, 2003); (Faifer, 

2011); (Schuurmans & Steverlynck, 2008)). 
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Schematische weergave onderzoekspopulatie 
 

 

 interviewT

AAL 

NATIONALITEIT  AANTAL JAAR 

IN BELGIË 

VOORUITZICHT IN 

BELGIË 

(zelf aangegeven) KENNIS 

NEDERLANDS 

ANDERE RELEVANTE 

INFO 

 INTERVIEWDAG 1 -> tonen interesse in aanbod Nederlands 

Andrés Frans Belg nvt ja comprend un peux  

Cyril Frans Belg, geboren in 

Frankrijk 

 Je ne pense pas. Parce que c’est 

pas normale ici. C’est ridicule, 

BXL, capital de l’Europe, et quand 

même chacun pense que a son 

problème. 

Al 5 jaar gevolgd  

Cramo Engels Roemeen 15 maand Neen, I don’t want to be in 

Belgium. I don’t want to come back.  

 

2maand les in gevang Korte straf, 

nearly home 

Joffrey Engels  20 jaar ja Eerst Nederlands geleerd, om te kunnen 

solliciteren,  

maar dan uiteindelijk bij Engelse baas-> Ndl 

niet meer nodig -> Ndl vergeten. 

 

Sinds juni 2005 in gevang, eerst in Brugge, 

daar heb ik beetje Ndl geleerd, maar niet veel, 

nadien, hier start vorig jaar.  

 

 

Mohid Frans Belg Geboren in Brussel ja Ndl op school tot 6
e
 leerjaar 2uur per week, 

maar veel vergeten door niet te gebruiken. 

 

Tuhran Nederland

s 

 6jaar nee Voordien in Antwerpen gewoond, 6 jaar. Toen 

ook wel Ndl gevolgd. 

 

Ramun Ndl + 

Engels 

 Russische 

Informed Consent 

12 jaar Tot nu, wou ik hier blijven. Ik weet 

het niet, hier of ergens anders.  

Eerst in West-Vlaanderen in Centrum voor 

Asielzoekers. 8 maanden. Vermits toen nog 

minderjarig, verplicht onderwijs te volgen -> 

in het Nederlands 

Nadien overgeplaatst naar het asielcentrum 

van Virton -> Onderwijs in het Frans. 

 

 

Pajeto Frans  ? dochter praat ja   



enkel Ndl 

Paulo Engels  Russische 

Informed Consent 

Nooit langer dan 

een maand voor 

gevangenisstraf 

Nee, I don’t  want to be in Belgium   

Rohan Engels Roemeen 3 weken voor 

gevangenisstraf, nu 

reeds 3 jaar in 

Vlaamse 

gevangenissen 

Here in Belgium I can’t stay 

anymore.  

3 maand Ndl gevolgd, daarna was de 

leerkracht ziek 

 

 INTERVIEWDAG 2 -> tonen (momenteel) geen interesse in aanbod Nederlands 

Ali Frans Albanees 12 jaar in Brussel verbod opgelegd om voor 10 jaar 

niet meer in de Benelux te mogen 

komen 

  

Walid Frans Tunesiër 4 jaar Ik wil in België blijven, maar of dat 

in  Vlaanderen of in Wallonië is, 

dat maakt mij niet uit, daar waar ik 

werk vind. 

voordien heb ik in Gent, in 2008 Nederlands 

gevolgd, toen ik nog niet in de gevangenis zat, 

intensieve cursussen. In de gevangenis heb ik 

soms een beetje Ndl gevolgd. 

 

Nilach Engels Bulgaar Enkel tijdens 

misdrijf, 

ondertussen 2,5jaar 

in Vlaams gevang 

Nadien keer ik terug naar Bulgarije, 

ook al moest ik willen, ik mag hier 

ook niet blijven, door mijn feiten. 

I can understand a lot of Dutch, ik ben hier 

dan ook al 2,5 jaar. Of course, I have to sit 

down and take a closer look at it, at best when 

it is written. But it is a mix from German, 

English and French). Spreken kan en durf ik 

ook niet echt. 

 

 

 



 

 Gemakkelijker/ 

moeilijker in 

gevangenis 

Reden: concentratie Andere redenen 

Andres gemakkelijker Plus de temps, pas les familles et tous ca => meer mogelijkheden om zich te 

concentreren.  

 

Préventives c’est différent du condamné. 

 

Cyril moeilijker Moeilijk om je hoofd leeg te maken, kan eigenlijk nooit in gevang. Eerste  2a 3 

maand is de concentratie moeilijk want occupé avec proces,maar daarna,  slechts 

minimum invloed van gevangeniscontext op concentratie. L’incertidude -> pas 

de but Maintenant je suis fixé [veroordeeld], mais ca continue, parce que 

maintenant je dois allez bij de Europese Rechtbank et comme ca, ca continue 

toujours, cette incertitude. 

 

Joffrey moeilijker Concentratie is niet echt een probleem. 

 

Want moeilijk om Ndl te praten met andere gedetineerden. 

Buiten hebben mensen meer geduld. Hier je moet weten wat 

je zegt. Traag of onzeker praten gaat niet goed. 

Mohid gemakkelijker In eerste 3 maanden veel gedachten, veel herinneringen -> habituer. Daarom: 

probleem is opgelost als je enkel voor de veroordeelden Ndl zou aanbieden 

 

In het algemeen: gevangeniscontext moet je minder denken aan  alle dagelijkse 

zorgen, je hebt meer tijd. Leren op cel is geen probleem. 

 

Tuhran gemakkelijker Concentratie geen probleem, hier veel tijd => je moet daarvan profiteren. 

Op cel is dat ook geen probleem.  

Je moet geduld hebben om taal te leren. 

Ramum moeilijker Concentratie moeilijk in gevangenis. Andere problemen aan je hoofd Hier hangt 

je leven af van deze problemen. Het gaat over je vrijheid. Tijd je hebt meer hier. 

Maar niet in je hoofd. Problemen tussen mensen. 

 

Pajeto gemakkelijker Aussi pour me concentrer cava. Ik probeer ook soms zelf te leren met 

woordenboek. 

Onzekerheid -> niets beginnen 

Paulo moeilijker More Stress. It is about a continuous stress. It’s not about the practical things 

that a prisoncontext brings within, it’s more about feeling stressed and feeling 

sorry all the time. 

You are never sure of anything. When you are never sure, 

you can’t make plans. And: everybody has a hiding plan. 

You need people outside that support you, it is important to 

get a hand from here and there. 

Rohan gemakkelijker You have time, nothing to do.  

Nilach gelijkaardig Goh ja, mijn hoofd is hier wel vol, dus dat maakt studeren moeilijk. Maar ik 

denk dat het gelijkaardig is binnen als buiten. Het is ook niet echt gemakkelijker, 

je moet niet denken dat je hoofd hier niet vol zit met dingen die nog moeten 

gebeuren, vb familiezaken ofzo, je hoofd zit daar evenvol mee binnen als buiten. 

Je bent er niet bij, maar in je hoofd wel.  

 

 


