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1. Achtergrond

Uit gegevens van lnternationai Centre for Prison Str.rdies rran c1e universiteit van Essex blijkt

dat binnen de 2B landen Van de Europese Unie bijna 629.000 lnensen in detentie verblijven

en clat gen-ridclelcl rr:im 18,"2 van hen cle statlls van buileniander heeft'2 in een aantai oost-

Europese liclstaten tigt clat Pe1'centage ver oncler clat gemiciclelcle' zoals in Polen eil Roeme-

nië (ell< oncler cle 1%). In enkele andere ianden is het percentage br-ritenlandse gecletineerdetr

veel hoger clan het gemiddelcle, zoals in Luxenlburg{72,2%';, Griekeirland i60'4:/")' cyprus

i53,2%';,Oosrenrijk 
(+a,zza) e1 België i44,2n.) Neclerlancl, rwaalfde op de rangiijst, telt de

gevangenisberroiking 23,2:% br-utenlandse gecletineerden. volgens de laatst gepubliceerde

cijfers van het Ministerie Btiitenlandse Zaken verbleven er in augt-tstus 20i4 bijna 2'250

Neclerlanders in detentie ir-r het buitenland waarvan ruim tweecierde in Europa'u

Gedetineerdenzijn-invergelrSkingmellretger.nicldelclevanniet.gedetineerden-lager
opgeieicl., Dit kan een belemmering zijn voor het verkrijgen van werk eI1 slrccesvolle (re)

integratie in cie samenleving.6 Detentie veroorzaakt onbedoelcle negatieve effecten op de

gecletineercie, hoe langer c1e àetentie cies te groter de cietentieschacle'7 Buitenlandse gedeti-

neerden verbli-lven in een omgeving tnet een voor hen vaak vreemde taal' vreemde cttltuur'

onbekende regeis; vaak ver van hun huis, farnilie en vrienden' Deze vorm van isolatie ver-

sterkt de l<ans op psychische en relationele schade, r'ooral bij langere detenties' Het taal-

probleem is tevens een bron voor coi:flicten met anclere gedetinee|clen en met personeel't

Het gevangenisstelsel van ieder lancl behoort zo te zijn ingericirt dat de behandeling van

gedetineerclen in de eerste plaats is gericht op het behoud van irun gezondheid' zeifrespect

en gevoel voor verantwooldelijkheicl, en versterken van hun atlitlrdes en vaardigheden ten

behoeve val hui-t re-integratie in de vrije samenleving na afloop van de gevangenschap'o

Het cletentielegiem moet gericht zijn op het reaiiset'en van een detentieperlode waarit"t:

1. c1e schacle clie cloor de cletentie vvordt veroorzaakt zoveel mogeiijk wordt beperkt:

2. c1e terugkeer van cle gecletineerrie in cle vrije samenieving riusclanig niordt voorbereid

rlat de kans op succesvolie re-integratie en op rie arbeidsmarkt vr'ordt Vergroot;
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leideu.'o

onderwijs tijclens de cletentieperiode ciraagt bij tot verbetering van basisvaardigheden' het

gevoel aan eigenw..rrÀ "n 
v", de r.rn, ö*ï"k na vr4ratrngi' ui' "rn l:cenre 

grootscha-

tise meta-a'alyse ";;;;;;o"t"n "t, ö;;;;'i"o '313ott 
naar de effecten'van sevan-

Ïi"',""0.,.ï1: j}::";ïïï*ï::ïÏ;JÏ::,';-'ïHí'li:*m::ï:'ï:Ïl;ïi:;ïï;
ier risico op reciciit ;.;;;;* *iet worden,astgesteïd we[[<e progràni-

*:*;J.-,:.r:ixïffil]ffi xï'"':ïf ï+Hrïi;*xm:':xïï::ï"'
Een multidiscipti,-,"1rà en breàe ,ut-rpuk 'o"t 

aandacht *ot 
'""n.heid' 

relatlonele vaardig-

rreden, huisvesring, frnanciële o*rr"naigïJJ"" ,*o,a' :t",'ït 
noodzakelijk geachl' on-

de*vijs maakr ",",0".à."i 
uir van d"r. .;;;L' I, een studie van van l(almthout e'a' naar

de bejegening in g"ïung"nissen uinn.nï" ït"or"'" uno *l'a geconclucleer:d ciat' hoewel

buiteniands. ,.0.i,r.'.",*n form""1 ni"l *"ra"ï uirgesloten van cieeiname aan sociale ac-

rivireiren "n 
ona"rï;;:;.; i,-, a" pr.rïffi;;;i,ii. ,-íàu'i'13 Als berangrijkste reden

wordr genoemd n"r.r"Or"U ly y"r:OlJïi"i. 'n 
c1e iaai van het cietentieiancl' Het European

commitree for.prevÀtion of rortur. ,ï'iï;i*'"" "r "ï.t,tot" 
Treatment or Punishment
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van de Raad van Europa ztSn

minimumnor,r,",i,ï.t U.tr"tking tot;;;;ijt aan (buitenlancise)gecletineerden 
opgeno-

men.'o Sanrengevat houclen die in dat:

1, a'le gecletineerden - ook de buiteniancise - recht lrebben op oncierwijs.clat past bij hun

achtergronct, mogeiijkheden .,, à.kom'twenseÍI "'ï"i"" 
afgestemcl op de arbeids-

markt; 
-.-L^r tonnrirrsf€ moet bestaan uit baSisedUcatie, nroderne vreemde ta-

2. t',"t onAtt*ijsaanbocl tenminste 
'

ien, beroepsgerichr onderwijs,,c"'ö;;r9"tïu: :i;;"tit"r 
voor bultenlanclse gecie-
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3, de gevangenisautortteiten 
prlnr;

waarmee aii-o,"ro"r*ijs kan r,vorden gerealiseerd; 
I van c1e gecie-

4n:::Í::ïï j:'i#ffitr::,ï"r".ïïïi§ïHff ï'"'jJïrï,*".pgàs'leld

waarin oort ^'lllatht 
rryordt besteed aan onderwt'1s:

;-;;;;, ;r,;;;;",,",., ""n 
veranrwoord en misclaadvrij leven te kunnen
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HET ONDERWiJS AAN BUITENLANDSE GEDETINEERDEN BLIJFT ONDER DE EUROPESË MAAT

het onclerwijs moer kunnen worden vervolgcl en afgeroncl na overplaatsing of ontslag

uit detentie en cie eventueel te behalen kwalificaties in de vrije samenieving moeten

wot'den erkend;'3

om te voorkomen clat buitertiandse gecietirleerden minder toegang krijgen tot onder-

larijs c1e gevangenisrlirectie clesnoods extra aanvullende maatregelen moet treffen'

Enquëte over de uitvoering van deze afspraken

Viaeenenquëteisnagegaanof_volgensdeprofessioneelbetrokkenen.tenaanzienvan
buitenlandse gedetinÀàen de aanbevelingen van de Raad van Europa over onderwds wor-

den uitgevoerd.
om dit goed te kunnen beoordelen is in de vraagstelling aandacht besteed aan de detentie-

planning, het onderwijsaanbod, de continuïteit van het ondelwijs' de examinering en het

àipto**i., en aan initiatieven om uitsluiting van het onderwijs tegen te gaan'

In de tweede helft van Za'lZ zijn Engelstalige semigestructureerde vragenlijsten toege-

stuurd aan 24 contactpersonen van de European Prison Education Association (EPEA)'1e

Voor de 19 Europese landen waar geen EPEA-contactpersonen waren' werden de lijs-

ten gestuurd aan de Ministeries van Justitie.2o Bij dit (deel van het) onderzoek zijn geen

(ex-)gedetineerden betrokken; in later onderzoek zal dat nadrukkelijk wei het geval zijn'

3. Resultaten

vanuit 22 van de 43 aangeschreven Europese landen is medewerking verleend (51%)' Er

blijkt een groot verschil te bestaan in bereidheid tot medewerking van de contactpersonen

van de EPEA enerzijds en van de Ministeries van Justitie anderzijds' van de contactperso-

nen van de EPEA werkte 75% meeaan het onderzoek en van de aangeschreven Ministeries

van Justitie, bijna allemaal in oost-Europa, was dat slechts 21%'Van de respondenten ver-

vtrlde 50% een functie op uitvoeringsniveau, 74% op beleidsniveau en 36% op beleids- en

uitvoeringsniveau.

3.1 Anderwiis sls onderdeelvsn de detentieplanning

Een detentieplan moet voor (in ieder geval veroordeelde) gedetineerden de aandachtspun-

ten bevatten die belangrijk iijn voor hun voorbereiding op de terugkeer en re-integratie

in de vrije samenleving. voor de binnenlandse gedetineerden is dat het land van deten-

tie, voor buitenlandse gedetineerden in de meeste gevallen het 'thuisland"2l volgens 86%

van de respondenten wordt er voor gedetineerden een detentieplan opgesteld en door 68%

wordt gemeld dat dit ook voor buitenlandse gedetineerden wordt gedaan' Door 82% wordt

geantwoord dat in de detentieplannen voor binnenlandse gedetineerden aandacht aan on-

derwijs wordt besteed, door 64%dat dit ook bij buitenlandse gedetineerden het geval is'

Alle ianclen hebber.r via nationale wetten cle regels voor (et'kerrning en legaliserii.rg van) cllploma's en geiulg-

schriíten geregelcl. Vocr Neclerland zie hiervcor rrr"rr.lS-groeP'nilzakelijklhr:iciipioma-erkenrling-en-iegali-

s'-rlie'asp' 
'r^ "i+ '*nraccinnrl< ntr qr rnderrvijs clie zich inspannen oln

EPEA is een NCO bestaancle uit professionals op gebied vali gevangenls en c

ciat onclerrvijs te bevorcleren en o|lirvikkelen coniom cie aanbevelingen van cle Raacl van Ettropa' vooi'nadere

i nforrnatie zie rvlvr'v.epea.org'

DeverzoekenylerclengesttrLridnaar43var-rcle4TEtrropeselanclen:clevierzogetloetldedweigst.rten(met
minrieldan75.000tltttoners)tr,'erclgeetlverzoekgestullrdomclatiilciiel'rnclennaurvelijksofgeeilolcietentie-

3iiï,:ï,ï;ï,rnd,wor.clr hier ver.staan het rand \!aarvan cle buitenlandse gederineercre cie narion"lliieit bezir or

rry.rarvoor cleze een geldige verbiljfstitel heeit'
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HET ONDER\{/IJS AAN BUITENLANDSE GEDËTINËER''' U',,0'O'O'O O'*

3.2 Het onderwiisaanbod .,-n ^1arríf,Í\^riis cle binne*1a*dse en cie bui-

Deresponc.lenlel]isgevraagdaanwelkevorment,anonclerwi]sclebinnenlandsee
tenrandse gedetineeien klrnnen ,t..i,-,"nr*. o,derscheicl is gei,aakt naar basisecl*catie'

v,l,erelc1talen" ranaers J"n a" tnut'un t'"t à"tentielancl)' beroepsgericht onclei'wijs en cotn-

o uierva a rcl i g l-re den'

cemelcl worctt clat binnenianclse gedetineerde, bij.a altiid (977é) gebruik kunne, maken

va* het crooi de o#;r; ruLopa .u,-,rr.*r*n o,derwijs. voor buiteniandse gedetineer-

den geldt clar i, i.tr,.,.,lna.r. *nr* (?3;;. i"ï'urir.aucatie in hun ergen taal kr:niretr zij

beciuiclend mincler gebruïkrnaken (alz.). öm aan een oirderwiisprogramma deei te Inogen

nen-len wor.en meestal (82?,.) voorwr"r;;;; g;rr.r,1. Het betieft vooral vooropleiding en

taaivaarciigheicl (59?í). Er worden taaltoetsen-gebruikt waarbij 'niveali ei,de basiseduca-

tie, als kritische ,r.í, ,oo, toelating i* ,""*r.zet en b".o"p'g"ticht onclerwijs woidt

geha*teerrl. Voor.rrr't.'*rnare geaetineeiden w-ercl i* alle g"'niio', ve,neld ciat er ook bii

hen sprake moer zljn van aarroonp"rr;;k r"nde taalvaarctigt't"la in cle taai waarin het on-

clerwijs gebocren worat, meestal a" "uïi,ï 
het lancl van cielentie. Her aantal buite'lancrse

gecletineertlen dar ,r, a- gesreide .ir.;;i;;;t is waarschrj,lijk heel erg klein' Het oplei-

clings,iveau u"n a. *""rà gecleti,eer;;; i' vaak beperkt iot (afgebrol<en) basisedricatie

i* de eige, lanclstaal "n 
**i', beheerstïtinlg "na"'stalen 

dan cle eigen taal'2r Daarcioor

zuren bulre.lancise gederineerclen "..i;;',;; 
*ur..n b*itengesloteil vail deeiname aan

iï';:Ï.1ïi::ï;:'ilï r eve n s' 
" " 1 i","^d ^::::: 

r. 
; i: ï:.ï: i :ïÏÏ:: -ï Ï: Ï? ( 

e n e r mo e'[

voirloencre ,,r.rr"rr.nt moet zijn om À .urru, "f 
t. L.rnnÀ naken en daarvoor geeil 'oll-

nodige, kosten ,. nrrr..n (157;). ilechts in drie iancien' Denemarken' Malta2',1 en IJsiand' gelclt

clat enkele oncierwi_isprogramma,s"ni"r'"tr*.n 
i'r cle taai van het cletentieiand worden aan-

geboden, *"", oot in het Engels. h b;;; "li" 
gevailen (Sti) worden buiter-ilandse gedeti-

neercien in staat gesrerd oin de ,""r ,Jn r-r"i àJt"nti"t"nd te reren ('n-rits er plaats is" want

in bij'a .it" g"r"iËo bldkr sprak. ,"1,:, u"n wacirtlijst"''' uoo' kortere of langere duur)'

siechts 27% vanrle responclenren grr *ï ori buitenlandse gecletineerden ,a overplaalsing

naar een anclere gevangenis or nn ,.rllu.;;-;r hun .h,is]a'd c1e gesrarte opleiding ciaar

kunnen voortzetien en afrr:ncleo ». ï*rt liet'veten clat ciit uiet i,ogeluk is (41'í) r:f iret

niet te weten (23%).A1s voor ..,-, nfg.,-oncie opleiciing eert getuigschrift oí ciiploma r,vorclt

behaald clan rrrorclt dit docurnen, roig",r, à" 
'"'pond"nttn 

ln tret 'thuisla,d' van de buiten-

ianciseg"a"ti,.,".,o"n,",erkend(g:l)orweetinellrrietoídatlretgevaiis!.'41%';.

3.3Wssrdering\ía'londerwtisaanbadvoorbwitenlandsegedetineerden
van c1e respo*cienten geefi :z:" aan ciat l-iet aan'od van onriet'lvijsprrogramnla's \'vaaraail

b,itenlanclse gecleti*eercien cleel it',;;;;;t,llen naar htt' nreni.tg ri,lcloet aatr t1e eiseir

zoals die gestel<1 i,n:orcleri aan het nr,rori ,rot'Lrinnenlanclse gedetineerden; 'er is nu een-

nraaleeirgfel}SaanwatclegevairEieniskanbieclerr,werrlhierbijtweenraaiopgemerkt.De
aneleren geven aa' niet te weten ,r^*i 

""'ooericle 
l' ló:gi clan wel het o-n'clerwijsaanbod

voor i:'rirenlandse gevangenen onroloo"na" te vi'cien rss%;. A1s redene, hierr''oor werelen

genoemcl t*tt' a tË antwoorden waren mogelijk) :

l.l.ietnietbeschikkenot,eroncieLwijsprogramma,sincletaalrranbuitetrlandsegedeti.
neerden (45%):

**: 
' - "'^r'derr. versta3il Lngels' Driils' Fians' lialia;itts spaatls eu Pct'ttigees'

22 i-lielonclei \vcl

2j Ccr'rr'cil oi f tt'l"pt' 1989; I\'ior g'rrl & l(e ti' 2S03'

24 Naast tret nrarieei is ool< E'gels ..' oriiiai. raai op N{aita, r.r,rvr,v.cia.goviiibrat-v:i:'tbiica";o*sitïre-n'otlc'-iect-

bo oli i ge oslrnt'1'rt r';ri'
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HET ONDERWUS AAN BUITENLANDSE GEDET1NEERDEN BLUFT ONDER DE EUROPESE MAAT

2. te weinig personeel (41%) oí te weinig budget (45%) beschikbaar hebben;
3. het onderwijs voor buitenlandse gedetineerden heeft te lage prioriteit bij beleidsma-

kers (32%) of bij uitvoerende medewerkers (14%);

4. en buitenlandse gedetineerden, en dus ook hun onderwijs, genieten weinig publieke
sympathie; dus heeft het onderwijsaanbod aan hen een lage politieke prioriteit.

3.4 Daor de orterheden overwogen of genomen maatregelen
Gevraagd is of er de afgelopen vijf jaar maatregelen zijn overwogen of genomen om een
eventuele uitsluiting van buitenlandse gedetineerden van onderwijs te beperken of voor-
komen.25 Van de respondenten geeft 77% aan dat eigen studiemateriaal voor afstands-
onderwijs of zelfstudie voor de (binnenlandse- én buitenlandse) gedetineerden - onder
voorwaarden - tot de inrichting wordt toegelaten. De anderen gaven aan dat dit niet is
toegestaan {18%) of dat niet te weten (5%). De belangrijkste voorwaarden: het studiemate-
riaal moet door gevangenispersoneel goed te controleren zÍjn (23%) en het materiaal moet
afkomstig zijn van een officiële onderwijsinstelling, niet-gouvernementele organisaties
(NGO's) of universiteiten (14%).

Door 32% van de respondenten werd aangegeven dat binnen hun werksituatie in die afge-
lopen periode van vijf jaar gezocht is naar een mogelijkheid om het onderwijsaanbod voor
buitenlandse gedetineerden uit te breiden. De anderen gaven aan dat dit niet het geval is
geweest {23%) of hierover niets te weten {45%).
Door 23% werd gemeld dat gesproken is over of gezocht naar mogelijkheden om onderwijs
voor buitenlandse gedetineerden mogelijk te maken in één of meerdere andere talen dan
de taal van het detentieland. De andere respondenten gaven aan dat in hun werksituatie
niet is gesproken over of gezocht is naar anderstalig onderwijs voor de buitenlandse gede-
tineerden ( ffi) of niet te weten of dat is gedaan {36%}.
Uit interviews met respondenten uit onder meer België, Duitsland en Nederland blijkt dat
er in hun gevangenissen vaak 5O of meer nationaliteiten verblijven; dat veroorzaakt een
mengelmoes van talen. In Antwerpen gaat het om 48% varr de gedetineerden die commu-
niceren in diverse Germaanse, Romaanse, Slavische, Semitische en andere talen.26 Dat zal
in andere gevangenissen naar verwachting niet veel anders zijn. Dat houdt in dat er een
grote verscheidenheid aan onderwijstalen nodig is om aan het uitgangspunt tegemoet te
komen dat voor iedere gedetineerde passend onderwijs - in de taal die deze beheerst -
beschikbaar moet worden gesteld. De respondenten betwijfelen ten sterkste of dat ooit te
realiseren valt.
De respondenten geven aan dat in die afgelopen periode van vijf jaren geen contact is ge-
zocht met diplomatieke vertegenwoordigers van andere landen om te overleggen over de
mogelijkheid bij het aanbod van onderwijs voor gedetineerden afkomstig uit die landen te
helpen of niet te weten of dat is gedaan. Een beperkt aantal respondenten {74%) geeft aan
dat er overleg is gezocht met niet NGO's uit het detentieland of het buitenland over de mo-
gelijkheid het onderwijsaanbod voor buitenlandse gedetineerden uit te breiden terwijl de
anderen meldden dat dit niet is gebeurd {52%) af hierover niets te weten (4%). Responden-
ten uit lJsland, Denemarken en Duitsland gaven aan in dit kader samen te werken met de
Nederlandse Stichting 'Educatie achter buitenlandse tralies',27 die Nederlandstalig schrifte-
lijk (afstands)onderwijs verzorgt voor in het buitenland gedetineerde Nederlanders; andere
Europese landen kennen een met die stichting vergelijkbare organisatie niet. Het initiatief

De jarerr 2008 tot eu rnet 20 12.

Blosens, De IJoircier & \zertó, 201 3.

Voor naclere informatie zie wrvw.eabt.nl.

25
26

27
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voor clie samenr'ryerlcing is niet door de betrefíende respondenten genomen [taar cloot cie

28 Hiiseynov 2012' ..-- Aa a'i FrrroDese lancien: de vier zogenoemoe uwcrË

29 De verzoeken werden gestuurd naar 43 va-n 
-de 

47 Europese randen: de vier zogenoemcle dwelgstaten (met

*rinder da. 75.000 inw-oners) werd geen verr;;;;il oààr, i,', die lancien niuwelijks oí geen of detentre-

ï:[:ï:ïï ï:ïïï1ï:ïondenren ,,r lri:_nu* rrr.in urer]<sirLlarie rlasesaan ol inet lrehr-ilp v"rn

colrlputergestuurd of .àn-rput.ronclersteunci oucier,vijs het onclerwijsaanl;od vr:or iruiten-

lanclse gedetineerclen mogelijk kan worden gemaakt cian wel tritgebreid' Het betreft elan

cllfsLlssen van een (open) universiteit, .o*puï.tuaarcligl-reden of een geslart innovatle pro-

ject. Soms wordt (";; ;í,;rien van im'len-rentatie vanwege veiligheicisrisico's of rioorzietre

onkosten. Door 36id í.n .ï" i.espondent., *.ro gemeld dat niet rs nagegaau of cotnputeron-

clersteunend onclerwijs mogelijk is'

4. Conclusies en aanbevelingen

4.lBuitetllandsegedet.itleerdenhtijvenindepraktijkmeesr.alverst,okenven

,n ,n"oï[d[iilï in 'ier 
van de vrjf landen l,i:::,:1.,:ïi.:,::tï]::;ï§:.:.ïï"rwijspro-

gramma,s ,olgen "O'i"i *.O,erl van 
.b".rlr'"d"."tie, 

r,verelcltaf,n' beroepsgericht onderwls

en conlpurer.vaarclighecien. l* ae prar<ri.1r< ;;;;t alieen ais,cle gecletineerde de taal van het

clerentieia,ci behee].st (§ 3.2). ona.r*ijrp-ror*,r.', in de tJal van her detentieland zljn

voor de buitenlancise geclerineerden ooi niet cle programma's ciie passen bij irr-rn itaal)ach-

tergr.oncl "n 
,rog.tuïnlJ"r. Formeel *orà, ,"tn nationaliteit of taalgroep r-ritgesloten lraar

cluiclelijk *og" ,,:n jrt clit in cie prat<t4ï iàin ,"o.trt,op. basis van voor iedereen geidende

raalroetsen.r, Duu,.c100r is hier in feire;;;-; ïan Lritsluiting van buitenlanclse gecieri'eer-

den van tret oncrerwijs, waardoo..roo., t-,.n a" kans op b"peiklng van detentieschade en op

succesvolle '"-in'"g'oile 
en de arbeiclsmarkt kleirler is'

4.2Buitenlandsegedetineerden.diewelgnderwijsv.otgenkunnendatyoakniet
loortzetten of afronden na irrriitni"aiiall"s dip'íoma's zijn in het'thuisland'

vaak niet geldig i: ^ -:: :- gestai"t kuir-

Gecletineera"n n-,i.i.n".en onclerwijsprogramma die zij in de gevangenls z{n:

nen vooftzetren en afronctren nadat í*,r"overgepiaat* ntt*' een anctrere gevangenis of

zijn terr.igg.i ..rii, oe vrije ,un]"nt"ïinË. ,r, g.tat uiteraarcl ook voor buiteniandse ge-

clerineerden. Her volgen van onderw;r ;;;;.iie is onder meer vool' her verkrijgen van

betaald werk belangrijk. Dat rur., *,'u.,.hunir:k beter-irrclie,, men een (lrerr:eps)opleiding

met slrcces heeft gevolgd en afger"rolil-.r"s in beperkte mate (6%) bh,kt het mogeiijk orn

een gestarre opieirling elclers ," "*runirl,., 
.n or te ronrletr' I3rjn;r nooit 5ii1ki een gesrafle

opleidi*g ra overpiaJrsing of onrrlr;';;';;,1,on *"ten vervoigrl en afgerorrd" elan wel

r,r,,eet me, niet of dat kan. Van tttno'ití''u'isseu ciie zelf veran*voo'ati'1it zijn voor het beleici

eniof r-ritvoet'ing van het gevangenisonclerwijs is het i'otrclttit 
'reemci 

le veinenlerr clat zlj

onderwijs aanbleien .tat nier "rg"r*à 
kan it'orden' Het oirdet'wijsaa'bod en cle uitvoe-

ring claarvan volcloen claarmee niet aan de aanbevelingen van de Raacl van EUropa' FIet is

vanbelangdatgecletineerden"'t-'"tunitooieuvanonclerwijsprogfamma'sexamenkt-innen
doen en dat een eventueel behaaici i,ri"*" in cle vrije '"*tntt'lng 

erke,d woLdt':" voor

br-ritenlancise gecletlneerden beteke"ïi' dat een cliploma in het thuislanci van de gedeti-

,rïÏttnd rnoet worden'

piaatsen ziji-t.
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Een diploma is volgens bijna de helft van de respondenten niet in het 'thuisland' van de

buitenlandse gedetineerde erkend of men weet het niet'

Als met een buitenlandse gedetineerde een detentieplan wordt opgesteld met daarin aan-

dacht voor onderwijs en voordat men een gedetineerde deel laat nemen aan een opleiding

is het van groot belang als deze gedetineerde weet of de inspanningen voor de studie iets

kunnen opleveren voor diens toekomst en vooral voor diens arbeidsperspectief. Het is on-

begrijpelijk dat medewerkers die voor het onderwijs verantwoordelijk zijn gedetineerden

onderwijs laten volgen waarvan het diploma geen waarde heeft of dat men niet weet of dat

'buiten'waarde heeft.

4.3 De penitentiaire autoriteiten zijn niet tevreden met de huidíge situstie maar

denken daar niets san te kunnenveranderen
Van de respondenten is twee derde ontevreden over het onderwijsaanbod aan buitenlandse

gedetineerden, vooral omdat er geen onderwijsprogramma's beschikbaar zijn in de taal van

die buitenlandse gedetineerden. De enquëte laat ook zien dat er onvoldoende menskracht,

budget en aandacht zdn om hier iets aan te veranderen. Men twijfelt of onderwijs in de

eigen taal van de buitenlandse gedetineerde ooit te realiseren valt (§ 3'4)'

Men is dus in grote meerderheid niet tevreden met het onderwijsaanbod voor buitenlandse

gedetineerden. Maar er is door de onderwijsverantwoordelijken in de periode 2008 tot en

met Z}l}maar beperkt gezocht naar alternatieve mogelijkheden om de kans op achterstel-

ling van buitenlandse gedetineerden te compenseren (§ 3.4). Er wordt, onder voorwaar-

den, studiematerialen voor afstandsonderwijs of zelfstudie in de taal van de buitenlandse

gedetineerden voor die gedetineerde in de inrichting toegelaten. Maar vervolgens er zijn

nauwelijks acties ondernomen om ervoor te zorgen dat zulk materiaal in de praktijk ook

beschikbaar komt. In slechts één geval heeft zo'n actie geleid tot samenwerking met een

NGo van een ander Europees land. De mogelijkheid om met behulp van computergestuurd

of computerondersteund onderwijs het onderwijsaanbod voor buitenlandse gedetineerden

mogeti.lt< te maken blijkt in twee derde van de Europese landen 'wel eens' besproken en

heeft in zeven landen geleid tot verdere actie enfof beleid. De aanbevelingen van de Raad

van Europa om optreden van achterstelling van buitenlandse gedetineerde met specifieke

maatregelen op te heffen of beperken worden maar zeer beperkt uitgevoerd'

4.4 Hoe is de sítuatie ín Nederland en voar in het buitenland gedetineerde

Nederlanders?
Gedetineerden (buitenlands of niet) hebben recht op het volgen van onderwijs als dit zich

verdraagt met de aard en duur van de detentie en de persoon van de gedetineerde.30 De

opleiding moet dan in overeenstemming zijn met wat over onderwijs is opgenomen in het

detentie- en re-integratieplan. Voor zover in dit onderwijs niet door de inrichting wordt

voorzien mag dat ook afkomstig zijn van een erkende onderwijsinstelling. De gedetineerde

kan (telkens per jaar) om een tegemoetkoming in de kosten daarvoor vragen van maximaal

€ 100,- per maand indien de gedetineerde aannemelijk kan maken de kosten niet zelf te

kunnen dragen."
In de Nederlandse penitentiaire inrichtingen heeft 23%van de gedetineerden een buiten-

landse status.
Nader onderzoek naar de situatie bij vier Nederlandse penitentiaire inrichtingen maakt

duidelijk dat deze gÍoep in de praktijk alleen gebruik kan maken van het onderwijsaanbod

3'J Artikei 48 iici I Penilenliaife beginselentter 1998'

3 i Àrtikeien 2 en 5 Regeiing tegemoeti<oming kosten onclerwijs gedetir]eerden 2013'
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i;;^,; ;;"u ,r"r-n"oen r,vorclr aan r,,trecler tanders) als zli de Nederlandse taai itr voldoen-

cte rnare beheersen. van n,-riten ae lnri't"'tii;;;;-t"o- ; ;t:Ïi::::ï:t:1,ïÏ.ïï:Ï:Ïï:i
:i#::*lïiï,ï;"".ii13Ï'Ïï:ïiÏ;ï;ffi;';;;;;T;::,1ïis; 

e, i, evenr'l'ei seen enkel

ir.ritiatief vanuit cle pl oí dit te probe"n 
'Ë '*"ri'ereu' 

Buitenlandse gedetineerden lvorden

i. sraat gesteld om cle cursrls Nàclerlancls voor br:itenlancler-s te'olgeu' Het bee1cl in Neder-

lanci is dus exact iretzelfde ais in Europa: ook in Neclerland wordt dus niet voldaan aan de

Europese aísPraker-r'

Ir-r lret buitenlanci ziin .-rim 23xlNecierla'ders gedeti*eerd' waarl'a.'ijna 60?6 afko*stig

van binnen a" rurop"r" uni.. nuirslancilïr*;, tï-r:e (10:'ó)' het verenigcl l(oninkrijk i7:ó)'

Fra,krijk (0,'{) en Beigië (6id) vornr-en cle top vljí'ti Si,cis meer clan tieir jaar ciraagt Stichting

,Ecir*rcatie achter bui;'landse tralies' op verzoek van Bureau Buitenlancl van Reclassering

Neclerla,ci ,org uoor-.en - op de buiteniandse ciete*tie afgestemcï * aa*boci van itieeler-

landstalige basiseciucatie, taalorrclerwijs, heroepsgericht onclerwijs'r"

Compr-rter(g"rrru.al onJ"rr*t;, i, *og"ii.ii. i"ai"í cle gecletineerde van de directie van de

buitenlarrdsegevangenisgebrr-riktlagmakenVaneenC0mputermetinternetverblnding,
Er.worclt in alie g.írir"n"rrmeugewerht met cle buitenianclse gevangenisautoriteiten en

waar nodig ondersteuning verkregen van cle Neclerlandse consulaire diensten' Enige voot'

w-aarde is dat deze Nederiar.rclefs naar ve*ryachting rrij aanvraag nog minimaai eer-r iralf .iaar

gedetineerclzullenzijn'DezeZorgVo0r.onderwijsis_voorzoverbeltencl_r-rniekinEuropa
en cle rest van c1e weield. Jaarlijks *rorar"""n ong*t't"' 170 in het buitenla,cl gedetineerde

Nederlanders een opleicli,g (basiseducait"' i"""í"reidencle) middelbaar ei-i Lreroepsgericht

onclerwijs) toegekencl en begeleid'

4'5Slatgnglyse:deaanbevelingenvandeRaadvanEuropatenugnzienvan
buitenlan,s, giirtiineerdín w orden nauw elijks uitgev oercl

Met uitzonclering u.,iin het br:ite,1'ni guJ"tirleerde NederÀnders worden b*itenlandse

gecieti,eerden nar-rweiijks in staat gestelà otn onderw'ijs te volgen clat pasr bij 5un achter-

grond en mogeliikheden omciat ., .**oJigweg in het cletentielancl geen progi'arnllla's

zijn in cle eigen ,u"irrn de b*ite,lanor. guoltineerrie' voor eett cllrsus in cie taal van het

ia.d van detentíe ï.rr"rn veelal *".t.,itrjït"'. Ais buite*iandse gecletineerden een cursLls

mogenvolgenkairclienietworde,-,,oo,.g",.tenafgerondineenvolgendegevangenisof
in eigen ia,c1 of i, Jit ni.t bekencl' I*dien eerl dipioma wordt behaalcl is dat ciiploma vaak

niet erkenrl in het land van herkotnst '"" a" gedetrneerde of is ook clat bij de autoriteiten

o,l:ekenci" De responcienten zijn enerzijcis o'it""''eclen 1',:t 
etre onderr'r'ijsprograixn-,'-!'s v001'

biiitenlandse geclerineereietr *,uu' i-'*i'ïen anclerzijcls bijna geen maatregi-'letr gezr:cht of

genomeil o'r rle ,.t,i.rr,"ping van ai. gro.p te voorkomen of beperken' De aanbevelingen

va. cie Raaci va* Er-rropa wor.cren - n-ret íirzonc1"r"ir1g voor c1e in het i:uitenla*c1 gecietineerde

Neclerlanders - cierl-raive nauweiij ks uitgevoercl'

4.6 Bieden de WOTS en de WETS een olternatief?

InaileEuropeselanclenkrijgengedetineerdenbegeleiclinggerichtopterugkeerinden1aat.
schappij. o*cierwijs ka, cleel van die begeieicling 'iin' 

lnnuit'ij 6uitenlanclse gedetirreerden

gebe,rt clat c*:s ,i'welijks' Daarom i' ítt uoo,. Ur-,itenla,clse gedetineerden uit e, ln meer

clan 60 la,clen mogelijk om cie opgetega;- straf in eigen land uit tt zitten door overdrachrt

íï**,,<so'er.ireici.i-rirciocr-rile.ren-en-lr,.ibiicatieslpr-iiriicaries;20 
i4i08r0'lioverzicht-'ratrtal-rrecie ilarldse-ge-

detir,eelcler'-ir:..heï-br-ute;-rlaaii i'rtr-i-ri'

33 rvu'r.v.eabt l-li'
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van de tenuitvoerlegging van de straf. Daarvoor bestaan in Nederland 2 wetten: de wet

Overdracht tenuitvoeilegging Strafvonnissen (WOTS) en de Wet Wederzijdse Erkenning en

tenuitvoerlegging vrijheidsbenemende en voorwaardelijke sancties (WETS)34' Om in aan-

merking voor toepassing van de woTS of de WETS moet de desbetreffende gedetineerde

eerst onherroepelijk zijn veroordeeld. Nog niet alle landen van de Europese Unie hebben

een door bovengenoemd EU-kaderbesluiivereiste uitvoeringswetgeving gemaakt' Op dit

moment hebben 16 van de 28 EU-landen een desbetreffende wet klaar' Duitsland' waar

bijna 450 Nederlanders gedetineerd zitten, heeft bijvoorbeeld nog niet zo'n eigen wet' voor

de EU-landen zonder WETS geldt de woTS nog. De procedure voor de WETS en woTS

duurt gemiddeld tu§sen de zes en 20 maanden' De WETS is van toepassing tussen de lan-

den die over uitvoeringswetgeving van bedoelde kaderbesluit beschikken; de WOTS geldt

voor landen buiten de Europese Unie en voor de landen die de WETS (nog) niet hebben

ingevoerd. Zelfs als buitenlandse gedetineerden in Europa gebruik kunnen maken van de

WETS of WOTS verblijven ze minimaal een jaar tot soms drie jaar in buitenlandse detentie

en zijn dus afhankelijk van het daar geldende onderwijsaanbod waarvoor zij meestal niet

in aanmerking komen. De WOTS en de WETS kunnen dus pas na die buitenlandse detentie-

periode en slechts in een beperkt aantal landen als alternatief worden beschouwd'

4.7 Een ondere sonpakliikt dringendnodig

Het lijkt voor de gevangenissen onuitvoerbaar orn passende onderwijsprogramma's voor

alle categorieën buitenlindse gedetineerden zelfte verzorgen; daarvoor is de verscheiden-

heid aan nationaliteiten en talen te groot. Nakoming van de aanbevelingen is niet afdwing-

baar.r, De woTS en de wETS kunnen slechts beperkt als alternatief dienen'

Daarom is een andere aanpak dringend nodig. Het iijkt zinvol om - vooralsnog op EU-

niveau - een internation"rl ,u*.n*erkingsveiband te creëren dat bewerkstelligt dat ge-

detineerden toegang krijgen tot onderwglsprogramma's die beschikbaar komen uit hun

land van herkomst en bij voorkeur in hun Ligen taal: een organisatie met een steunpunt in

elk EU-land dat de onderwijsvraag van buitànlandse gedetineerden en het aanbod uit hun

thuisland aan elkaar kan koppelen. Nederland kan daarin een zeer nuttige ro1 vervullen

gelet op de ervaringen met onA.rwi;s vanuit ons land aan in het buitenland gedetineerde

Nederlanders'
De brancheorganisaties European Prison Education Association (EPEA) en de European Or-

ganisationofPrisonandCorrectionalservices(EuroPris)zoudenhetinitiatiefvoorhet(1a-
ten)opbouwenVaneendergelijkinternationaalnetwerkmoetennemen.
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