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4  Door op les 1 te klikken komt men 
in de les en kan men de lesinhoud 
lezen. Naast deze digitale vorm heeft 
de cursist de lessen ook als gedrukt 
exemplaar in zijn/haar bezit.

5  Aan het einde van de les kan de 
cursist de opgedane kennis en vaar-
digheden toetsen door het huiswerk 
te maken. Dit kan door een tekst-
verwerkingsbestand te uploaden, 
of door geschreven huiswerk te 
scannen en te uploaden.

Het verzenden van het huiswerk biedt 
geen mogelijkheden tot contact met 
externen anders dan de NHA-docent. 
Misbruik is dus niet mogelijk.

4

5

In de nabije toekomst wordt het bij diverse 
cursussen mogelijk dat de cursist het huiswerk direct 
in Plaza maakt (zogenaamde inline editing). De cursist 
hoeft dan niet meer een apart document te uploaden.

Kan de cursist de studie na detentie 
voortzetten?
Ja, ook na de detentieperiode kan de cursist zijn/haar 
studie voortzetten. Door contact op te nemen met 
onze klantenservice, wordt de inschrijving overgezet 
op de naam van de ex-gedetineerde. Ook worden de 
geblokkeerde Plaza-functionaliteiten weer aangezet, 
zoals bijvoorbeeld het contact met medestudenten 
en met NHA.

Hoe gaat het corrigeren van het huiswerk 
via de digitale leeromgeving in zijn werk?
De docent van NHA ontvangt het huiswerk digitaal, 
corrigeert en beoordeelt dit. Binnen uiterlijk drie 
dagen stuurt de docent het gecorrigeerde en 
beoordeelde huiswerk weer via de digitale leer-
omgeving retour.

Bij een cijfer lager dan een 5,5 heeft de cursist nog 
één keer de mogelijkheid om het huiswerk in 
verbeterde vorm opnieuw in te sturen. Het hoogste 
cijfer wordt in de cijferlijst opgenomen.

Om de privacy van de docent te waarborgen, ver-
schijnt er nooit een naam onder het gecorrigeerde 
huiswerk.

FAQ
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Digitalisering van het onderwijs en de rol daarin van de PI
Het traditionele onderwijs is door de verregaande digitalisering sterk veranderd. Papieren 
lesboeken en geschreven huiswerk maken steeds vaker plaats voor een online platform, digitale 
begeleiding en interactieve opdrachten. Vaak is de online leeromgeving zelfs de plek waar 
begeleiding en de kennisoverdracht hoofdzakelijk plaatsvindt. 

Digitaal studeren voor gedetineerden
Bij penitentiaire inrichtingen heerst er soms een be-
paalde schroom voor deze digitale vorm van onderwijs. 
Zo willen PI’s wel opvolging geven aan het recht op 
onderwijs, maar wel in een veilige en gesloten leerom-
geving. Het geven van toegang tot een online leerom-
geving wordt als bedreiging voor de veiligheid gezien. 
Hierdoor zien we dat cursisten in detentie vaak geen of 
weinig mogelijkheden hebben om aan digitaal onder-
wijs deel te nemen.

NHA maakt in samenwerking met Eabt het 
afstandsonderwijs toegankelijk én veilig voor PI’s
NHA en Eabt vinden het belangrijk dat middels af-
standsonderwijs een zeer groot aanbod aan cursussen 
en opleidingen voor iedereen toegankelijk wordt 
gemaakt, óók voor mensen die in detentie zitten.

Zelf rondkijken in de PI-veilige leeromgeving? 
Of een vrijblijvend advies?
Wilt u zelf eens rondkijken in Plaza? Of een advies 
op maat? Neem dan contact op met onze programma-
manager Wilfried Plum. 

Wilfried Plum
Programmamanager
Industrieterrein 37, 5981 NK Panningen
Postbus 7006, 5980 AA Panningen
T. 077 - 30 67 023  •  06 - 22 70 47 62  
E. w.plum@nha.nl

NHA verzorgt al ruim 85 jaar afstandsonderwijs in Nederland en Vlaanderen. 
Met meer dan 500 cursussen en opleidingen, behoort NHA tot de grootste 
afstandsopleiders van Europa. Stichting Educatie Achter Buitenlandse Tralies 
(Eabt) verzorgt voor in het buitenland gedetineerde Nederlanders, waar ook 
ter wereld, Nederlandstalige cursussen en opleidingen. Een overgroot deel van 
het aanbod wordt geleverd door NHA.

Nadat de gedetineerde cursist is 
ingeschreven, ontvangt deze conform 
de afspraken tussen Eabt en NHA, via 
Eabt het geprinte lesmateriaal en een 
specifi ek voor deze situatie aange-
maakt individueel Eabt-mailadres en 
wachtwoord.

1  Via https://service.nha.nl bereikt de 
gedetineerde cursist (eventueel met 
inschakeling van een begeleider
in de gevangenis) de startpagina 
van NHA. 
Dit is een volledig gesloten omge-
ving waarbij alle mogelijkheden en 
links om elders op het internet te 
belanden, zijn uitgesloten.

2  Nadat de cursist is ingelogd, 
komt deze binnen op de digitale 
leeromgeving Plaza van NHA.
Deze digitale leeromgeving is qua 
functionaliteit voor gedetineerden 
beperkt. Er kan uitsluitend worden 
doorgeklikt naar de cursus of 
opleiding die de cursist volgt.

3  De gedetineerde cursist kan dan 
alleen kiezen voor de volgende 
functionaliteiten: lessen, hand-
leiding, cijferlijst, examens en de 
mediatheek & downloads voor 
additionele studie-informatie.
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NHA opleidingen 
heeft een digitale leer-
omgeving speciaal voor 
gedetineerden ingericht

85
JAAR ERVARING EN DESKUNDIGHEID

De digitale leeromgeving van NHA heeft 
een volledig PI-veilige modus. In de praktijk 
komt dit neer op het volgende:

Met begrip voor de eis tot 
veiligheid, biedt NHA daarom 
een digitale leeromgeving die 
veilig, stabiel en betrouwbaar 
is. Wij geven de garantie dat 
de gedetineerde volledig in een 
gesloten leeromgeving aan 
zijn of haar studie kan werken.

1         Studeren voor een 
(erkend) diploma 
of getuigschrift

2     Persoonlijke online 
begeleiding

3     Veilige PI-geschikte 
online leeromgeving

4      Ruim 60 cursussen 
en opleidingen
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