DE SAMENLEVING BESCHOUWT
GEDETINEERDEN ALS VOLWAARDIGE
BURGERS EN DETENTIE ALS EEN KANS.
DETENTIE VINDT PLAATS IN EEN
UITDAGENDE OMGEVING MET EEN
INNOVATIEF EN DUURZAAM LEERKLIMAAT.
DE GEDETINEERDE MENS STAAT CENTRAAL.
Bijna elke gedetineerde komt ooit vrij. Daarom moet een gedetineerde vanaf dag
één van de detentie de hulp en mogelijkheden krijgen om zich voor te bereiden op
een terugkeer in de maatschappij. Leren is daar een belangrijk onderdeel van. Leren
tijdens detentie biedt gedetineerden immers handvatten: handvatten om te groeien,
om zich te versterken en om uiteindelijk ook bij te dragen aan de samenleving.
Leren, toekomstplannen maken en verwezenlijken, dat start bij de dromen en
verwachtingen van gedetineerden. Vanuit hun sterktes wordt gezocht naar
leerkansen en mogelijkheden. Dit impliceert een individuele en gedifferentieerde
aanpak zodat gedetineerden vanuit hun persoonlijke behoeftes aan een eigen
toekomst werken. Voor Klasbak is de detentieomgeving ook altijd een leeromgeving
die zo reëel mogelijk aansluit op en voldoet aan de leerstandaarden van de
buitenwereld. Voor Klasbak staat het ontwikkelen van innoverende methodieken
centraal. Denk daarbij aan leerkrachten die zowel binnen als buiten de gevangenis
les geven, gedetineerden die tijdelijk buiten de gevangenismuren leren of toegang
krijgen tot online leerplatfora. Klasbak staat tevens voor het ontwikkelen van
diverse leervormen: vaardigheden, attitudes en competenties staan centraal.
Een optimaal leerklimaat heeft ook een optimaal leefklimaat nodig. Daarom moet
het leefklimaat van de gevangenis niet alleen gericht zijn op de basisbehoeften van
gedetineerden. Het leven in de gevangenis is zo georganiseerd dat gedetineerden
hun sociale rollen ook binnen de muren kunnen opnemen. Daarenboven is de
dienstverlening uit de buitenwereld ook voor gedetineerden toegankelijk.
Om deze visie te verwezenlijken drukt Klasbak haar stempel op praktijk en beleid
en initieert en stimuleert Klasbak onderzoek. Daarenboven informeert en
sensibiliseert Klasbak de samenleving om engagement en betrokkenheid te
bekomen. Klasbak is een uniek netwerk dat de samenhang tussen verschillende
organisaties en individuen werkzaam binnen en buiten de muren ondersteunt. Het
netwerk verbindt deze diversiteit om te komen tot meer slagkracht en daadkracht
inzake leren in detentie.

