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“Geef élke volwassene kansen
om te leren en te participeren
in onze maatschappij.”
Het Vlaams Ondersteuningscentrum
voor het Volwassenenonderwijs (Vocvo)
werkt aan een samenleving waar elke
volwassene kwalitatief en zonder drempels
kan leren. We zetten ons vooral in
voor laaggeletterden en gedetineerden.
Via (levenslang en levensbreed) leren
versterken we hen in hun persoonlijke
ontwikkeling. We willen dat ze volwaardig
kunnen participeren in onze samenleving.

Vocvo roept u op om samen met ons deze visie te
realiseren!
Vocvo vertrekt hiervoor vanuit drie focuspunten:
geletterdheid, leren in detentie en duidelijke
taal. Op deze drie domeinen zijn wij expert.
We gebruiken onze expertise om organisaties
waar volwassenen leren te ondersteunen.
Wablieft, ons centrum voor duidelijke taal, maakt
taal toegankelijk voor elke volwassene. Ook

laaggeletterde en anderstalige volwassenen.
Onze drie focuspunten zijn verweven doorheen
ons memorandum. Leest u graag met een
specifieke focus? Dat kan heel eenvoudig door te
kijken naar de volgende pictogrammen:

Geletterdheid
Leren in detentie
Duidelijke taal
Partners
Onze boodschap weerklinkt ook in het
memorandum van het Netwerk Basiseducatie.
Vocvo en het Netwerk Basiseducatie zijn hechte
en natuurlijke partners, met elk hun eigen
opdracht. We staan achter dezelfde doelen. We
verwijzen dan ook graag naar hun aanbevelingen
om nog meer context te scheppen voor dit
document.

Foto Wablieft / I. Moumouh

Wat kan u doen?
1.

Maak werk van geletterdheid in elk
beleidsdomein

2.

Garandeer laagdrempelige
toegang tot leren:
geletterdheidsondersteuning en
leerloopbaanbegeleiding

3.

Investeer in de professionalisering
van leraren

4.

Wees niet enkel radicaal, maar ook
inclusief digitaal

5.

Zorg voor heldere communicatie,
toegankelijk voor iedereen

6.

Versterk de onderwijscoördinatie
in de Vlaamse en Brusselse
gevangenissen
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Maak werk van geletterdheid
in elk beleidsdomein

Geletterdheid is de vaardigheid om
informatie te verwerven, te verwerken en
gericht te gebruiken. Dit betekent kunnen
omgaan met taal, cijfers, grafische gegevens,
en ICT. Geletterd zijn is belangrijk om
zelfstandig te functioneren en participeren
in de samenleving. Het is ook nodig om zich
persoonlijk te kunnen ontwikkelen.
Eén op de zeven volwassenen in Vlaanderen
is laaggeletterd (PIAAC, 2013). Dit wil zeggen
dat bijna 600.000 volwassenen in Vlaanderen
niet voldoende vaardigheden hebben om goed
te kunnen deelnemen aan onze samenleving.
Dit heeft heel wat gevolgen op verschillende
levensdomeinen. Daarom moet het versterken
van geletterdheid voor alle beleidsmakers een
prioriteit zijn!
Laaggeletterdheid brengt ook maatschappelijke
en economische kosten met zich mee. Het
zorgt ervoor dat mensen in de problemen
komen om te functioneren op school, op het
werk en thuis. Onze samenleving wordt steeds

complexer. Heel wat laaggeletterden (ouderen,
ongekwalificeerde schoolverlaters, mensen met
een migratieachtergrond, gezinnen in armoede, …)
dreigen uit de boot te vallen.
Vocvo ondersteunt organisaties waar volwassenen
leren. Wij zetten daarbij in op het versterken van
geletterdheid. Geletterdheid ondersteunen moet
een speerpunt zijn in het volwassenenonderwijs!
Niet alleen in de sector basiseducatie. In elke
organisatie of instelling waar volwassenen
leren, direct of indirect, moet aandacht zijn
voor geletterdheid. Ook op de werkvloer, in
zorginstellingen, tijdens vrijetijdsbesteding, …
leren mensen elke dag.
De Vlaamse regering keurde het Strategisch
Plan Geletterdheid 2017-2024 goed. Daarmee
koos de regering voor een horizontaal
geletterdheidsbeleid. Dit moet tijdens de komende
legislatuur verder vorm krijgen. Vocvo kreeg de
coördinatie van het Strategisch Plan Geletterdheid
toegewezen. We willen samen met u van dit
ambitieuze plan een succes maken!

Geletterd zĳn is
belangrĳk om
zelfstandig te
functioneren en
participeren in
de samenleving.

Aanbevelingen
• Blijf de uitvoering van het Strategisch
Plan Geletterdheid met woord en daad
ondersteunen op alle mogelijke fora.
• Voorzie (meer) budget om de acties van het
Strategisch Plan Geletterdheid te realiseren.
• Monitor het Strategisch Plan Geletterdheid
op duurzame maatschappelijke impact en
stuur bij waar nodig.
• Voorzie per beleidsdomein voldoende
budget en ondersteunende regelgeving
om laaggeletterdheid te bestrijden en te
voorkomen.
• Faciliteer en stimuleer samenwerking
tussen verschillende organisaties over alle
beleidsdomeinen heen. Enkele voorbeelden
zijn armoede- en welzijnsorganisaties,
VDAB, OCMW, onthaalbureaus, centra
voor basiseducatie en centra voor
volwassenenonderwijs.
• Stimuleer werkgevers om hun
personeelsbeleid te onderwerpen aan een
geletterdheidstoets.
• Zet in op sensibilisering van het brede
publiek en het middenveld over (laag)
geletterdheid.
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Garandeer laagdrempelige
toegang tot leren:
geletterdheidsondersteuning en
leerloopbaanbegeleiding

De toegang tot leren laagdrempelig maken
kan op verschillende manieren. Onder meer
door geletterdheid te ondersteunen en door
leerloopbaanbegeleiding (pagina 4).

1. Geletterdheidsondersteuning
Cursisten die nood hebben aan
geletterdheidsondersteuning moeten hier
toegang toe krijgen. Niet enkel in de centra
voor basiseducatie, maar ook in de centra
voor volwassenenonderwijs.

Flexibiliteit
Enerzijds werpt het formeel onderwijs door zijn
aard en organisatie nog steeds drempels op. De
regelgeving moet aan de basiseducatie stimulansen
geven voor een flexibel geletterdheidsaanbod.
Dit moet kunnen geïntegreerd worden in
verschillende contexten. We denken bijvoorbeeld
aan geletterdheidscoaching op de werkvloer en in
technische opleidingen, een aanbod voor ouders
in de school van hun kinderen, een laagdrempelig
aanbod op maat van armoedeorganisaties,
enzovoort.
Anderzijds blijft voor veel kwetsbare doelgroepen
formeel leren duur. Wij pleiten voor een
maximumfactuur over de studiegebieden heen.
Hierdoor krijgt iedereen alle kansen op levenslang
leren.
Het is belangrijk dat centra voor
volwassenenonderwijs worden gestimuleerd
om geletterdheidsondersteuning steeds te

Aanbevelingen
• Faciliteer en stimuleer de ontwikkeling van
een geletterdheidsbeleid in elk centrum
voor volwassenenonderwijs. Doe beroep op
Vocvo om de centra hierin te ondersteunen.

Voor veel
kwetsbare
doelgroepen
blĳft formeel
leren duur.

kaderen binnen een breed geletterdheidsbeleid.
Leerders met geletterdheidsnoden erkennen
en herkennen is een eerste stap. Vervolgens
moeten de centra voor volwassenenonderwijs
geletterdheidsondersteuning kunnen aanbieden
aan wie er nood aan heeft, onder meer via de
geletterdheidsmodules. Dit betekent dat elke
cursist een geletterdheidsaanbod kan volgen
zonder dat hij of zij hiervoor extra moet betalen of
langer les moet volgen.

• Erken en doe beroep op Vocvo om
geletterdheidsondersteuning in het brede
volwassenenonderwijs vorm te geven.
• Werk financieringssystemen en regelgeving
uit waarmee de centra voor basiseducatie
en andere onderwijsverstrekkers maximaal
en met pedagogisch comfort kunnen
inzetten op kwetsbare groepen. Stimuleer
samenwerkingen met organisaties en
diensten die deze groepen bereiken.
• Voorzie voldoende middelen om levenslang
en levensbreed leren mogelijk te maken
voor alle volwassenen, ook voor de meest
kwetsbare doelgroepen. We pleiten daarom
voor
○ de invoering van een maximumfactuur
over de studiegebieden heen;
○ het gratis maken van
geletterdheidsmodules.

Lees meer op pagina 4

Foto S. Vincken

De financiering van het volwassenenonderwijs
speelt hierin een belangrijke rol. Ze moet
ervoor zorgen dat kwetsbare doelgroepen
een zo laagdrempelig, functioneel en
geïntegreerd mogelijk aanbod krijgen.
Het nieuwe financieringsdecreet voor het
volwassenenonderwijs bevat enkele belangrijke
veranderingen. De inspanningen die de overheid
hiervoor tijdens de voorbije legislatuur leverde,
zullen ongetwijfeld hun vruchten afwerpen. Toch
vallen er nog steeds kwetsbare doelgroepen uit de
boot.
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Garandeer laagdrempelige
toegang tot leren:
geletterdheidsondersteuning en
leerloopbaanbegeleiding

2. Leerloopbaanbegeleiding
Vocvo onderschrijft de blauwdruk voor
leerloopbaanbegeleiding (GOAL, 2018).
Deze blauwdruk voorziet een structureel
aanbod van leerloopbaanbegeleiding voor alle
volwassenen in Vlaanderen en Brussel. Zeker
laaggeletterde volwassenen hebben nood aan
extra ondersteuning om een opleiding te vinden,
aan te vangen en vol te houden. Dit kan via de
begeleiding door gespecialiseerde leerwinkels.
Met zo een aanbod worden alle volwassenen, ook
gedetineerden, op een laagdrempelige manier
gestimuleerd om de stap te zetten naar onderwijs.
Vocvo coördineert het lopende ESF- project
‘Learning Inside Out’ met de Leerwinkel
West-Vlaanderen in drie gevangenissen. Er
worden positieve resultaten bereikt door
leerloopbaanbegeleiding toegankelijk te maken
voor de gedetineerden. We pleiten ervoor
om leerloopbaanbegeleiding structureel te
voorzien in de gevangenissen. Heel wat andere
diensten in de gevangenissen begeleiden
gedetineerden op andere levensdomeinen. Via
het systeem van leerloopbaanbegeleiding wordt
rekening gehouden met de trajecten op andere
levensdomeinen om zo de kansen op reïntegratie
te verhogen.

Foto S. Vincke

Naast de leerloopbaanbegeleiding pleiten wij voor

de realisatie van het detentieplan, zoals voorzien
in de Basiswet Gevangeniswezen (2005). Via een
globaal detentieplan kunnen de verschillende
trajecten van gedetineerden afgestemd worden op
elkaar en op de re-integratie in de samenleving.
Dit zou een structurele verbetering betekenen van
de samenwerking tussen de diverse diensten van
de Vlaamse en federale beleidsdomeinen.

Aanbevelingen

‘Social impact bond’
Vocvo schuift de ‘social impact bond’ naar voor als
alternatieve en innovatieve financieringsmethode
voor leerloopbaanbegeleiding in de gevangenissen.
Een ‘social impact bond’ is een overeenkomst
tussen drie partijen: de overheid, een investeerder
en een private speler. De private speler voert
een project uit in opdracht van de overheid. De
investeerder financiert het project gedurende
een vastgelegde periode. Nadien wordt de ‘return
on investment’ gemeten. Is deze groot genoeg
volgens vooraf vastgelegde criteria? Dan betaalt
de overheid de investeerder terug en zet ze de
werking duurzaam verder. Zo is de overheid er
zeker van dat ze niet investeert in projecten die
onvoldoende opleveren. Heel vaak is er ook een
vierde partij betrokken die het onderzoekswerk
naar de ‘return on investment’ levert. Landen
als het Verenigd Koninkrijk en Nederland zetten
‘social impact bonds’ al in voor de financiering
van dienstverlening aan gedetineerden. Door
de dalende recidivecijfers is de ‘return on
investment’ groot en is de ‘social impact bond’ een
geschikte financieringsmethode.

• Realiseer de blauwdruk voor
leerloopbaanbegeleiding in Vlaanderen
met een specifieke klemtoon op kwetsbare
doelgroepen. Richt daarvoor leerwinkels op
die centraal aangestuurd worden, maar een
sterke lokale verankering hebben.
• Voorzie voor de leerwinkels een duidelijke
opdracht binnen de gevangenis. Gebruik
de resultaten van het ESF-project LIO om
deze specifieke opdracht vorm en volume te
geven.
• Voorzie zo snel mogelijk regelgeving
en voldoende middelen om een globaal
detentieplan voor elke gedetineerde te
realiseren, over de Vlaamse en federale
beleidsdomeinen heen. Zorg ervoor dat de
leerloopbaanbegeleiding deel uitmaakt van
het detentieplan.
• Financier de leerloopbaanbegeleiding in de
gevangenissen op een innovatieve manier
met een ‘social impact bond’.
• Evalueer de resultaten van de ‘social impact
bond’ om deze indien wenselijk ook toe
te passen voor de financiering van andere
dienstverlening in Vlaanderen of in de
gevangenissen.

We pleiten ervoor
om leerloopbaanbegeleiding structureel
te voorzien in de
gevangenissen.
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Investeer in de
professionalisering
van leraren

Wĳ pleiten voor
een erkende
lerarenopleiding
voor leraren
basiseducatie.

Foto Unsplash / Rawpixel

Kwaliteitsvol onderwijs staat of valt met
de leraar. Daarom zet Vocvo voortdurend
in op duurzame, kwaliteitsvolle
professionalisering. In dit memorandum
vragen we expliciet aandacht voor
professionalisering, in het kader van
geletterdheid, voor leraren basiseducatie,
leraren werkzaam in de centra voor
volwassenenonderwijs en leraren secundair
onderwijs.
Het lesgeven aan laaggeletterden is geen evidente
opdracht. Een kwaliteitsvolle opleiding van
leraren basiseducatie is daarom een absolute
noodzaak! Wij pleiten daarom voor een erkende
lerarenopleiding voor leraren basiseducatie. Deze
opleiding moet leraren versterken in functioneel
en geïntegreerd werken. Dit is immers de manier
bij uitstek om laaggeletterden duurzaam te laten
leren.

Volwassenenonderwĳs
Ook in de centra voor volwassenenonderwijs
worden steeds meer leraren geconfronteerd met
geletterdheidsnoden bij hun cursisten. Tekorten
op het vlak van geletterdheid kunnen ertoe leiden

dat cursisten afhaken en/of niet de gewenste
resultaten behalen. Geletterdheidsnoden van
cursisten hebben ook effect op de klaspraktijk van
de leraar. Daarom moet volop ingezet worden op
sensiblisering en ondersteuning van de leraren
CVO in het kader van geletterdheid.

leraren secundair onderwijs, maar zeker ook voor
ondersteuning van lectoren in de lerarenopleiding.
De geletterdheidsbril moet ook daar een
prominente plaats krijgen.

Secundair onderwĳs
Niet enkel leraren volwassenenonderwijs
worden geconfronteerd met cursisten
die geletterdheidsnoden ervaren. In het
secundair beroepsonderwijs haalt 60% van de
leerlingen die uitstromen de eindtermen van
het opleidingsonderdeel Project Algemene
Vakken (PAV) niet (Janssen et al., 2014). Dit
opleidingsonderdeel is een goede indicator voor
het meten van geletterdheidscompetenties van
leerlingen. Ook leraren in het secundair onderwijs
moeten dus oog hebben voor geletterdheidsnoden
en de negatieve gevolgen ervan. De nieuwe
eindtermen van het secundair onderwijs zijn
een belangrijke stap voorwaarts, maar het zijn
de leraren die het moeten doen. Zij moeten
daarom voldoende ondersteund worden om hun
maatschappelijke opdracht waar te maken. We
pleiten daarom voor de ondersteuning van de

Aanbevelingen
• Ondersteun Vocvo bij de ontwikkeling
van een erkende lerarenopleiding voor de
leraren basiseducatie.
• Erken en doe een beroep op Vocvo om
geletterdheidsondersteuning in het brede
volwassenenonderwijs vorm te geven.
• Zorg voor voldoende middelen en een
kader voor het werken aan geletterdheid in
élke lerarenopleiding. Doe een beroep op
Vocvo om de lerarenopleidingen hierin te
ondersteunen.
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Wees niet enkel radicaal,
maar ook inclusief digitaal

1. Digitale toegang
voor iedereen
Digitale vaardigheden zijn noodzakelijk om
te kunnen functioneren en participeren in de
maatschappij. Daarom is het belangrijk dat
iedereen toegang heeft tot digitale toestellen
en het internet. Momenteel is dit voor heel wat
kwetsbare doelgroepen niet het geval. Denk
maar aan mensen in kansarmoede en mensen
in detentie. Maak van toegang tot de digitale
toestellen en het internet een beleidsprioriteit.

Aanbevelingen
• Zorg compromisloos voor toegang tot
digitale toestellen en internet voor mensen
in kansarmoede en voor mensen in detentie.

Foto Unspalsh / Rawpixel

• Zorg voor voldoende financiële middelen
en een beleidskader om gedetineerden voor
wie vrije internettoegang uitgesloten is,
op een beveiligde manier toegang te geven
tot internet. Zo kunnen ook zij volwaardig
deelnemen aan onderwijs binnen en buiten
de gevangenismuren.

2. Digitale dienst-

verlening voor iedereen

De dienstverlening
en informatie
van de overheid
moeten voor
iedereen
toegankelĳk
zĳn op een
laagdrempelige
manier.

De Vlaamse overheid is de radicaal-digitale weg
ingeslagen. Dit is een noodzakelijke evolutie
in onze razendsnel evoluerende maatschappij.
Helaas worden kwetsbare doelgroepen
en laaggeletterden hierbij vaak uit het oog
verloren. Vocvo pleit voor een sterk Vlaams en
federaal e-inclusiebeleid. De dienstverlening en
informatie van de overheid moeten voor iedereen
toegankelijk zijn op een laagdrempelige manier.
We sporen de nieuwe beleidsmakers aan om niet
enkel in te zetten op ‘radicaal digitaal’. Zolang
deze digitale wereld voor grote groepen van de
bevolking drempels opwerpt, is het noodzakelijk
om dienstverlening en informatie ook telefonisch
en via fysiek contact aan te bieden. Deze
verschillende manieren van dienstverlening
moeten even toegankelijk, eenvoudig en
laagdrempelig zijn voor alle burgers.

Aanbevelingen
• Zorg voor eenvoudige websites met
toegankelijke informatie. Doe hiervoor een
beroep op de expertise van Wablieft.
• Hou bij het ontwerp van overheidswebsites
rekening met de gebruikerservaring van
laaggeletterden (‘user experience design’).
• Voorzie bij dienstverlening en informatie
aan de burger niet enkel een digitaal aanbod.
Blijf ook telefonische hulp en fysiek contact
voorzien.
• Zorg voor opleiding en begeleiding van
gebruikers die niet voldoende competenties
hebben om digitale communicatieplatforms
te gebruiken.
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Zorg voor heldere communicatie,
toegankelijk voor iedereen

Elke volwassene is gebaat bij duidelijk
taalgebruik. Taal is een toegangspoort tot
de samenleving. Het belang van helder
taalgebruik wordt vaak onderschat. In onze
maatschappij botsen laaggeletterden en
anderstaligen die Nederlands leren vaak
op te moeilijke woorden en ingewikkelde
zinnen.
Gebruiksaanwijzingen, formulieren van de
overheid, nieuwsberichten, communicatie van
de school van de kinderen… Heel vaak houdt
men geen rekening met laaggeletterde lezers.
Als mensen de taal niet begrijpen, haken ze af.
Ze slagen er niet meer in om als mondige burger
zelfstandig te functioneren en participeren in
de samenleving. Het gebruik van duidelijk en
eenvoudig Nederlands, zowel mondeling als
schriftelijk, is voor deze doelgroepen uiterst
belangrijk.

Duidelijke taal voor iedereen
Maar niet alleen laaggeletterden en anderstaligen
zijn gebaat bij duidelijk taalgebruik. Iedere
volwassene heeft belang bij heldere taal. Denk
maar aan brieven van de gemeente of de politie,
aanmaningen van facturatiediensten, juridische
teksten… Iedereen heeft soms moeite om deze taal

juist te interpreteren en de volledige boodschap te
begrijpen. De complexiteit van onze samenleving
zit vervat in onze taal. Maar dat hoeft niet. Ook
complexe boodschappen kunnen eenvoudig
worden verwoord zonder verlies van betekenis en
nuance.
Het inzicht in het belang van heldere taal begint
te groeien. De overheid lanceerde de campagne
‘Heerlijk helder’ en heel wat organisaties spannen
zich al in om duidelijker te communiceren.
Maar op heel wat vlakken kan het nog beter.
Het gebruik van duidelijke taal moet een
beleidsprioriteit blijven!
Er ligt een grote opdracht voor de overheid om
in alle communicatie naar burgers duidelijke taal
te gebruiken. Geen moeilijke woorden of lange
zinnen, maar wel duidelijk, kort en puntsgewijs
uitleggen wat een burger moet weten of doen.
Vocvo vraagt de overheid om deze strategie vanaf
de eerste stappen in een proces mee te nemen. Al
bij het schrijven van documenten zoals decreten,
wetteksten of rapporten moet er duidelijke taal
gebruikt worden. Dit zal op zijn beurt zorgen
voor afgeleide teksten die ook begrijpelijk en
toegankelijk zijn.

Aanbevelingen
• Sla de handen in elkaar met Wablieft
en het Netwerk Basiseducatie zodat
elke overheidscommunicatie duidelijk
geformuleerd is en dus toegankelijk is voor
iedereen.
• Gebruik bij álle publicaties en teksten (ook
regelgeving) duidelijke taal. Informatie en
brochures die hiervan afgeleid worden, zijn
dan automatisch ook duidelijker.
• Sensibiliseer rond het belang van
duidelijke taal (de burger, het middenveld,
overheden...).
• Ondersteun organisaties die hun
medewerkers willen sensibiliseren of
opleiden rond duidelijk taalgebruik. Start
een fonds om deze organisaties een duwtje
in de rug te geven.

Foto Unspalsh / Rawpixel
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Versterk de onderwĳscoördinatie
in de Vlaamse en Brusselse
gevangenissen

Gedetineerden zijn een weinig zichtbare
groep. Toch komt bijna elke gedetineerde
ooit vrij. Daarom moeten gedetineerden
vanaf dag één van de detentie de hulp
en mogelijkheden krijgen om zich voor
te bereiden op een terugkeer in de
maatschappij. Leren is daarbij belangrijk.
Het biedt handvatten om te groeien en om
zich te versterken in de samenleving.
Ongeveer de helft van de gedetineerden
is laaggeschoold (Lenaers et al., 2001).
Onze jarenlange ervaring leert ons dat veel
gedetineerden problemen hadden op school.
Ongekwalificeerde uitstroom, schoolmoeheid,
negatieve schoolervaringen... Inzetten op leren in
gevangenissen loont op lange termijn. Amerikaans
onderzoek toont aan dat formeel onderwijs leidt
tot 43% minder kans op recidive (Davis et al.,
2013).

Vlaamse en Brusselse gevangenissen.
Er zijn al heel wat inspanningen vanuit het beleid
geleverd. Zo heeft de Vlaamse overheid tijdens de
voorbije legislatuur de financiering van de centra
voor volwassenenonderwijs en de centra voor
basiseducatie aangepast aan de gevangeniscontext.
Wij willen met de onderwijscoördinatie
vorm geven aan een flexibeler en breder
onderwijsaanbod in de gevangenissen. De
mogelijkheden zijn hiervoor nu gecreëerd.
Maar de onderwijscoördinatie staat onder
druk. Hierdoor dreigen ook de effecten uit te
blijven die men wil bereiken met het aangepaste
financieringsdecreet. Het is noodzakelijk om de
subsidie-enveloppe voor de onderwijscoördinatie
in de gevangenissen te herzien.

een Vlaams netwerk en kenniscentrum voor
leren in detentie. Vocvo onderschrijft ook de
aanbevelingen die geformuleerd zijn in het
memorandum van Klasbak.

Aanbevelingen
• Zorg voor voldoende subsidiëring voor de
onderwijscoördinatie in de gevangenissen.
• Erken Vocvo duurzaam als expert
en partner in het uitvoeren van de
onderwijscoördinatie in de gevangenissen.

Vocvo is lid van de vzw Klasbak. Klasbak is

Bijna één op de twee (44%) gedetineerden
in Belgische gevangenissen heeft een nietBelgische nationaliteit. De meesten van hen
zijn anderstalig. VUB-onderzoek toont aan dat
anderstalige gedetineerden opvallend minder
deelnemen aan gevangenisprogramma’s dan
Nederlandstalige gedetineerden. Te weinig kennis
van het Nederlands is een belangrijke hindernis
voor deelname aan activiteiten (bijvoorbeeld
beroepsopleidingen, cursussen over het leren
beheersen van agressie of omgaan met stress).

Onderwĳscoördinatie
Vocvo coördineert sinds 2015 het onderwijs in de

Wĳ willen met de
onderwĳscoördinatie
vorm geven aan een
flexibeler en breder
onderwĳsaanbod in
de gevangenissen.
Foto Vocvo

Ontspanning 9

L O O P B A A N U L X P G A V S W X J
X N Y H P Q C O M M U N I C A T I E W
J D I G I T A A L F W V D H B E N E Z
Z E F O N E Z D I K Y J U S X I P K X
P R O F E S S I O N A L I S E R I N G
O S P X J W L Z G A Q L O G O K N H E
G T Z U H E F O N D E R W I J S C E H
H E L D E R E C I E F J L Y B S L U J
C U G E L E T T E R D H E I D O U F Z
S N D Y E W A N Y H B X O D E G S J I
W I Q U R P I Z G E V A N G E N I S T
H N O L E E R K R A C H T E N X E Y B

Woordzoeker
Zoek onderstaande woorden in de
tabel.

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

GELETTERDHEID
LEREN
LOOPBAAN
ONDERSTEUNING
PROFESSIONALISERING
LEERKRACHTEN
INCLUSIEF
DIGITAAL
HELDERE
COMMUNICATIE
ONDERWIJS
GEVANGENIS

D G X O N K S V A W H C Q D G K F I H

Fotospel

Deze twee foto’s lijken dezelfde. Toch zijn er tien verschillen. Kan jij ze vinden?
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Les volgen in de gevangenis

“Als ik hier mĳn diploma haal,
wil ik nog verder studeren”
In de gevangenissen in ons land zitten
ongeveer 12.000 mensen. Sommigen zitten
er voor veel jaren. Anderen voor enkele
maanden. Veel gevangenen willen hun
tijd in de cel nuttig gebruiken. Door les te
volgen, bijvoorbeeld.
Les volgen kan in elke gevangenis. Leraars uit
Centra voor Basiseducatie (CBE) of uit Centra
voor Volwassenenonderwijs (CVO) geven de
lessen. Onderwijscoördinatoren van Vocvo zorgen
ervoor dat elke gevangene die les wil volgen
de lessen krijgt die het beste voor hem of haar
geschikt zijn. Wablieft bezocht de gevangenis van
Antwerpen en sprak daar met twee gevangenen
die er les volgden. We noemen hen A en B. A
komt uit Antwerpen. Hij was toen 21 jaar en zat
al 17 maanden in de gevangenis. B komt ook uit
Antwerpen. Hij zat toen bijna zeven maanden in
de gevangenis. Beide mannen wilden graag praten
over hun lessen.

graag boekhouden gaan studeren.
Wat studeer jij, B.?
B: Ik volg Engelse les.
Spreek je nog andere talen?
B: Ja, ik spreek zes talen. Ik woonde ook in
Duitsland en in Syrië. Mijn moedertaal is
Koerdisch. Ik volgde drie jaar middelbare school
in Duitsland. Ik spreek dus ook goed Duits. Ik lees
nog vaak boeken in het Duits of ik kijk naar Duitse
films. Ik spreek ook Nederlands, Arabisch, Turks

Ben je tevreden over de lessen in de gevangenis?
A: Ja, zeker. We krijgen hier goede begeleiding. Ik
studeer nu om mijn diploma middelbaar onderwijs
te halen. Ik slaagde al voor veel examens. Ik moet
er nu nog vijf afleggen. Het gaat goed.
Wat wil je doen als je je diploma haalt? Wil je
dan verder studeren?
A: Ja, want een hoger diploma is nog beter. Als ik
mijn diploma van de middelbare school heb, wil ik

Ik wou heel graag
les volgen. Ik wou
mĳn diploma van de
middelbare school
al halen voor ik
in de gevangenis
kwam.

en Engels. Voor Engels legde ik vandaag mijn
examen af voor de vierde graad in het CVO. Ik
haalde 84%.
Hoeveel tijd per week werken jullie voor
school?
A: Ik werk elke dag voor school. Ik kom één keer
per week naar het leslokaal. Hier kunnen we een
computer gebruiken. De andere dagen studeer ik
in de cel.
B: Ik werk ook elke dag voor school. Ik heb ook
een job in de gevangenis. Ik verdeel maaltijden.

Leraar Ivan Robeyns
samen met twee
gedetineerden.
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Ik doe mijn best om mijn tijd hier nuttig te
gebruiken. Twee keer per week kom ik naar het
leslokaal voor de lessen Engels. Ik kan hier op
mijn eigen tempo met de computer werken. Elk
stuk van de cursus bestaat uit 40 lessen. Na elke
les volgt een toets. Slaag je voor alle toetsen? Dan
mag je een examen afleggen.
Begon je snel lessen te volgen toen je hier
aankwam?
A: Ik wou heel graag les volgen. Ik wou mijn
diploma van de middelbare school al halen voor
ik in de gevangenis kwam. Ik was daarvoor al
ingeschreven bij de examencommissie van de
overheid. Dankzij de lessen in de gevangenis kan

ik verder werken om mijn diploma te halen.
B: Ik begon al in mijn derde week lessen te volgen.
Je moet dat ook zelf willen. Sommige gevangenen
klagen dat ze geen kansen krijgen. Maar dat klopt
niet. Ze willen niet graag genoeg naar de les.
Er zijn nog te weinig gevangenen die les willen
volgen, vind ik. Ik twijfelde zelf ook eerst. Ik had
mijn werk met de maaltijden. Daarmee verdien
ik een beetje geld. Dat geld heb ik nodig om te
kunnen bellen met mijn vrouw. Zou ik mijn werk
verliezen door les te volgen? Daar maakte ik me
zorgen over. Maar de begeleiders in de gevangenis
konden me overtuigen om toch les te volgen. Daar
ben ik hen heel dankbaar voor. En ik heb ook nog
altijd mijn werk.

Ik twĳfelde zelf ook eerst.
Zou ik mĳn werk in de
gevangenis verliezen door
les te volgen?

Ivan Robeyns geeft les in de gevangenis

“Hier werken is gewoon heel tof”
Om les te volgen, heb je leraars nodig.
Een gevangenis is een bijzondere plek
om te werken. Is dat ook zo voor leraars?
We vroegen het aan Ivan Robeyns. Hij
geeft Engelse les in de gevangenis van
Antwerpen.

een computer. We proberen om de hele tijd 16
cursisten te hebben. Dat lukt bijna altijd. Maar soms
moeten gevangenen naar een andere gevangenis.
Of ze slaagden voor het hoogste diploma van de
lessen. Dan vallen die mensen af. Elke maand
kunnen wel nieuwe mensen naar de les komen.

Hoe kwam jij als leraar in de gevangenis
terecht?
Ivan Robeyns: Ik geef les aan het CVO in
Antwerpen. Al bijna tien jaar geeft onze school
ook lessen in de gevangenis. Gevangenen kunnen
hier een deel van de vakken voor hun diploma
middelbaar onderwijs volgen. Ongeveer drie
jaar geleden veranderde de lerares Engels in de
gevangenis van job. Ze vroeg of ik haar wilde
vervangen. Ik had al eens drie weken les gegeven
in de gevangenis, toen zij ziek was. Ik vond dat
toen heel fijn. Ik nam het aanbod dus graag aan.

Mensen zitten om een reden in de gevangenis.
Praten ze daar met jou over? Weet jij waarom
iemand hier zit?
In het begin weet ik niets over de cursisten. Ik
ken hun naam, leeftijd en hun nationaliteit. Dat
is alles. Sommige gevangenen vertellen wel eens
iets. Anderen blijven heel stil. Soms moet iemand
voor zijn rechtszaak naar het justitiepaleis. Dan
hoor je daar andere gevangenen wel eens over
fluisteren. Als het over een grote zaak gaat, staat
die gevangene dan de dag nadien in de krant.
Dat is soms wel even schrikken. Ik vraag zelf
nooit naar de verhalen van gevangenen. In deze
gevangenis zitten ook veel mensen die wachten op
hun proces. Soms zijn ze alleen verdacht. Na een
paar maand blijken ze dan onschuldig. Dus niet
iedereen hier heeft een misdaad gepleegd.

Wat is er zo bijzonder aan lesgeven in een
gevangenis?
Het is gewoon heel tof om hier te werken. Mensen
hebben hier een heel aparte soort van humor. Dat
ligt me wel. Gevangenen die les volgen, willen hun
diploma halen. Ze zetten zich echt in. Mensen die
les volgen om hun tijd door te komen of om eens
een praatje met iemand te maken, houden het niet
lang vol. Als je les volgt, kan je bijvoorbeeld geen
wandeling maken. Je moet er echt wel iets voor
opgeven.
Hoe ziet er dag les geven in de gevangenis eruit
voor jou?
Ik ben hier meestal tussen 10 en 16 uur. Ik moet
aan de ingang ook mijn gsm afgeven, net als
iedereen. Internet is hier niet. Dus ik krijg de hele
dag geen enkele mail, sms of telefoon. Niemand
kan mij hier bereiken. Ik geef in de gevangenis les
op maandag en donderdag. Die dagen zijn twee
heerlijke rustpunten in mijn week (lacht).
Aan hoeveel mensen geef jij les?
Hier in het lokaal staan 16 computers. Elke
gevangene volgt les op zijn eigen tempo, aan

Volg jij cursisten nog als ze hier vertrokken zijn?
Mensen die vrijkomen, willen meestal daarna ook
les blijven volgen. Soms zie ik hen dan later terug
op het CVO. Als ze mij zien, komen ze meestal
wel eens dag zeggen. Ik praat dan zelf ook vaak
even met hun nieuwe lesgevers. Andere leraars
schrikken soms nog als ze merken dat een cursist
in de gevangenis heeft gezeten. Ik kan die leraars
dan geruststellen met mijn ervaring.
Stellen mensen veel vragen over jouw werk in
de gevangenis?
Dat valt wel mee. Veel mensen vinden wel nog
altijd dat een gevangenis op een hotel lijkt. Ze
denken dat de gevangenen hier gewoon gratis
eten krijgen en dat ze verder niks moeten doen.
Dat klopt natuurlijk niet. Deze gevangenis is een
oud gebouw. In elke cel is eigenlijk plaats voor
één gevangene. In bijna elke cel leven nu twee
mensen. Sommige gevangenen leven zelfs met

Als je les volgt,
kan je geen
wandeling maken.
Je moet er echt
wel iets voor
opgeven.
drie in een cel. Twee slapen in een stapelbed en
één slaapt op een matras op de vloer. In de cel
staat een wc. Daar staat in het beste geval een
schermpje voor. Sommige gevangenen kunnen het
ook helemaal niet vinden met hun celgenoot. Dat
is geen aangenaam leventje, hoor.
Heb je zelf het gevoel dat je hier opgesloten zit?
Nee, helemaal niet. Leraars in de gevangenis
krijgen een alarm mee. Ik heb dat nog nooit
moeten gebruiken. Eén keer hadden twee mannen
ruzie in de klas. Ze stonden neus tegen neus. Ik
probeerde hen te kalmeren maar dat lukte niet
echt. Toen moest ik wel de bewakers halen. Maar
dat gebeurde dus maar één keer in mijn drie jaar
hier. Gevangenen hebben veel respect voor de
leraars. Elke cursist die binnenkomt, zegt goeiedag
en geeft mij een hand. Dat gebeurde in mijn
gewone lessen niet.
• Ruud Meert

Dit artikel is een herwerkte versie. Het
originele artikel verscheen in Wablieft
nummer 1147, mei 2017.
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Viviane

Hassanatou

64 jaar, woont in Lauwe.
Is dol op haar vier kleinkinderen.

Komt uit Guinee, woont in Hasselt , is 32 jaar.
Is zot van haar man en kinderen.

Het vroeg veel moed en inzet om
weer naar school te gaan. Het
was niet evident om die stap te
zetten. Maar bij Basiseducatie
begrepen ze dat. Ze hebben me
goed opgevangen en begeleid. De
zelfzekerheid groeide.

Ik wil vooruit in het leven. In
mijn thuisland Guinee heb ik,
buiten de Koranschool, geen
onderwijs gevolgd. Ik leerde
alleen wat een vrouw in het
dagelijkse leven moet kunnen.

Tot mijn veertiende heb ik school
gelopen. Het was niet altijd even
leuk, want ik had veel moeite met
lezen, schrijven en rekenen. Later op
de werkvloer was dat opnieuw zo.
Iets opschrijven voor een collega of
papieren invullen op het werk was
moeilijk. Gelukkig kon ik rekenen op
een goede vriendin. Voor anderen
wilde ik mijn probleem zoveel
mogelijk verbergen. Ik bedacht trucjes
om geen gezichtsverlies te lijden. Zo
maakte ik spiekbriefjes en bewaarde
die in mijn tas.
Op mijn 52ste kon ik stoppen met
werken. Na enkele maanden thuis
zag ik een artikel in de krant over
Basiseducatie. Ik vroeg aan mijn
man om een e-mail te sturen. Na

een telefoontje van de school ging ik
op intakegesprek. Ik ben gestart in
de cursus Lezen en schrijven. Later
volgde ook computerles. Nu kan ik
mailen en iets opzoeken op internet.
Mijn minderwaardigheidsgevoel
verminderde. En ik ging zelfs les
Engels volgen.
Ondertussen ben ik Ambassadeur
in geletterdheid voor Basiseducatie.
Ik vertel mijn verhaal aan zoveel
mogelijk mensen. Zo hoop ik iedereen
met dezelfde problemen de moed
te geven om ook de stap naar leren
te zetten. Mijn boodschap: laat je
niet afschrikken, het kan je leven
veranderen!
Na jaren les volgen ben ik fier op
alles wat ik bereikt heb. Van vrienden
krijg ik soms complimenten en dat
doet deugd. Ik heb veel te danken aan
Basiseducatie. Maar ook aan mezelf!

Via mijn man kwam ik in België
terecht. Door problemen in Liberia,
zijn land, vluchtte hij naar België.
Hij vond hier opvang en werk.
Mijn man is mijn Superman, hij
respecteert me en steunt me op
elk vlak. Ik kwam later met onze
dochter naar België. Ondertussen
hebben we nog een tweede kindje.
Het bruisende, solidaire leven in
mijn Afrikaanse familie mis ik hier
het meest. Maar in België krijg ik
wel de kans om te leren. Daarvoor
ben ik zo dankbaar.
Na mijn aankomst in België begon
ik met de Nederlandse les bij

Deze artikels verschenen in het magazine ‘Lang zal je leren’ van het
Netwerk Basiseducatie. De foto’s werden gemaakt door Jimmy Kets.

Vocvo vzw
Frederik de Merodestraat 27
2800 Mechelen

Hebt u na het lezen van dit memorandum
vragen, suggesties of voorstellen tot
samenwerking? Of maakt u graag een afspraak
voor een gesprek? Contacteer ons.

Basiseducatie. Nederlands lezen,
schrijven, begrijpen en praten is
een hele klus als je geen Latijns
schrift kent. Ondertussen kan ik al
veel woorden lezen en schrijven en
praat ik vlot met andere mensen.
Het moeilijkste vind ik mooie
zinnen maken. Ik volg nu ook de
module Rekenen en ga naar het
Open Leercentrum.
Mijn volgende stap is leren
autorijden. Maar het theoretisch
examen is niet evident. Ik zou zo
graag werk vinden en daarom wil
ik ook mijn rijbewijs. Werk zoeken
lukt voorlopig niet echt, maar ik
doe mijn best en blijf positief:
de aanhouder wint. Hopelijk kan
ik binnenkort starten met de
poetsopleiding die Basiseducatie
samen met VDAB gaat organiseren.
Zes maanden opleiding met
stages, Nederlandse les en
sollicitatietraining. Zo hoop ik toch
werk te vinden. Ik wil hard werken
om mijn doelen te bereiken. Ik wil
een inkomen en dat zal me lukken!

Inge Van Acker - directeur Vocvo
E-mail: inge.van.acker@vocvo.be
GSM: 0499 39 04 61
Telefoon: 015 44 65 00

