
 

 

 

  

 

ACTIVITEITENVERSLAG  

ONDERWIJS AAN GEDETINEERDEN 

VOLWASSENENONDERWIJS SCHOOLJAAR 2017-2018 
 

1 SAMENWERKENDE ORGANISATIES 
● de Pedagogische Begeleidingsdienst van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap 

● de Pedagogische Begeleidingsdienst van het Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van 

de Vlaamse Gemeenschap 

● de Pedagogische Begeleidingsdienst van Katholiek Onderwijs Vlaanderen 

● de Pedagogische Begeleidingsdienst van Provinciaal Onderwijs Vlaanderen 

● het Vlaams ondersteuningscentrum voor het volwassenenonderwijs 

2 OMSCHRIJVING VAN HET THEMA  
Het betreft de samenwerking tussen de betrokken organisaties op het vlak van de ondersteuning onderwijs in 

detentie. De rapportering van de hieronder beschreven doelstellingen en activiteiten voor het schooljaar 

2017-2018 heeft betrekking op de uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst tussen de pedagogische 

begeleidingsdiensten en Vocvo van 17 november 2015.   De rapportering gebeurt conform de doelstellingen en 

activiteiten opgenomen in deze samenwerkingsovereenkomst. 

DOELSTELLINGEN EN ACTIVITEITEN SCHOOLJAAR 2017-2018 

Vocvo neemt rond dit thema het voortouw. 

Doelstelling 3.1: Opvolgen van de werking van de onderwijscoördinatie en het onderwijsaanbod in             
de gevangenissen. 

Doelstelling 3.2: Opvolgen van de implementatie van de visie en het strategisch beleidsplan voor het               
onderwijs aan gedetineerden. 

Activiteit Beschrijving van de activiteit 

Organiseren van de 
stuurgroepvergaderingen 

In het schooljaar 2017-2018  vonden 4 
stuurgroepvergaderingen plaats. Naast de 
begeleidingsdiensten maken ook het Departement 

 



Onderwijs en Vorming, het Departement Welzijn, het 
Departement Justitie en de Federatie Centra voor 
Basiseducatie deel uit van deze stuurgroep. Van elk 
van deze bijeenkomsten werd een verslag gemaakt. 

Opstarten van de werkgroep 
‘ondersteuning lesgevers aan 
gedetineerden’ 

In het voorjaar van 2018 kwam een gemengde 
werkgroep samen onder leiding van Vocvo. Er werd 
onderzocht waar de grootste noden lagen. Vocvo 
startte ook het proces op om te komen tot een actieplan 
‘ondersteuning lesgevers in detentie’.  In het 
samenwerkingsakkoord van 2018-2021 is een 
projectgroep ‘ondersteuning lesgevers in detentie’ 
opgenomen met concrete doelen.  

Implementatie van de nieuwe 
opleidingsprofielen ICT 

Naar aanleiding van de nieuwe opleidingsprofielen ICT 
en de daaraan gekoppelde vrijstellingsproeven zochten 
we  oplossingen voor de specifieke problemen die zich 
stellen bij de implementatie in onderwijs in detentie. 
Internettoegang blijft hier een heikel punt. Daarom 
maakten we specifieke  afspraken met de 
pedagogische begeleidingsdiensten en Vocvo samen. 
Deze worden in werkjaar 2018-2019 uitgetest en verder 
opgevolgd.  
 

 

De opvolging van de stuurgroep van de werking van de onderwijscoördinatie en de implementatie van               
het strategisch beleidsplan onderwijs aan gedetineerden, vindt zijn neerslag in de verslagen van de              
stuurgroepvergadering en wordt weerspiegeld in het uitgebreid activiteitenverslag over de          
coördinatie van het onderwijs aan gedetineerden dat Vocvo jaarlijks op 1 maart indient bij de               
Vlaamse overheid. 
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