PROJECTFICHE
OPEN LEREN IN DE GEVANGENIS VAN ANTWERPEN
PROJECTBESCHRIJVING
De doelstelling van dit project is het aanbieden van onderwijs op maat aan gedetineerden in de gevangenis van
Antwerpen.
We willen hiertoe individuele leertrajecten uitzetten, rekening houdend met de competenties, noden en
behoeften, interesses, motivatie en leerstijl van de cursisten. Zowel de intake en screening als de traject- en
studiebegeleiding zullen plaats vinden in een open leercentrum (OLC). In deze ruimte kunnen cursisten
zelfstandig en op eigen tempo en niveau werken aan het e-materiaal van de cursussen die onder de vorm van
gecombineerd onderwijs worden aangeboden. Het contactonderwijs wordt aan (sub)groepjes gegeven met
aandacht voor groepsdynamiek, differentiatie en de leerkansen die hiermee voor alle cursisten gecreëerd
worden.
Het opzetten van een OLC-werking als een krachtige leeromgeving, ter ondersteuning van gecombineerd en
competentieontwikkelend leren is een proefproject voor de Vlaamse en Brusselse gevangenissen. Bij een
positieve eindevaluatie kan een uitrolplan voor de andere gevangenissen ontwikkeld en uitgevoerd worden.

OPERATIONELE DOELSTELLINGEN EN ACTIES (ZIE OOK PLAN VAN AANPAK)
OD 1.1 Projectconcretisering




Opstellen van een operationele planning
Netwerk van partners formaliseren
Aanstelling & inwerking personeel (zowel docenten als vrijwilligers)

OD 2.1 Uitbouw van een trajectbegeleiding van cursisten





Bekendmaking van & toeleiding naar het OLC-aanbod
Instroombegeleiding
Voortgangsbegeleiding
Uitstroombegeleiding

OD 2.2 Ondersteuning van de docenten en vrijwilligers




Coaching van de docenten en vrijwilligers in de gevangenis
Organiseren van bijscholing voor de docenten en vrijwilligers
Organiseren en voorzitten van overlegmomenten (kern- en werkgroep)

OD 2.3 Communicatie over het project



Informeren en sensibiliseren over de werking van het OLC in de gevangenis, met specifieke aandacht
voor de doelgroep en de toeleiders
Informeren en sensibiliseren over het project in het algemeen
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OD 2.4 Logistieke opvolging van het project



IT-infrastructuur
Opvolging installatie didactisch materiaal

OD 2.5 Regio-overschrijdende samenwerking




Expertisedeling tijdens de projectfase op docentniveau
Expertisedeling tijdens de projectfase op centrumniveau
Expertisedeling tijdens de projectfase op beleidsniveau

OD 3.1 Evaluatie van de werking




Ontwikkeling en installatie van een registratiesysteem op maat
Registratie en rapportering
Organiseren van een tussentijdse en eindevaluatie

OD 3.2 Projectmanagement




Overleg projectmanagementteam
Overleg stuurgroep OLC
Overleg stuurgroep CALG

OD 4.1 Verhogen van de zichtbaarheid van het project




Europees partnerschap FREE
Disseminatie-event
Community of practice

OD 4.2 Het verzekeren van een structurele inplanting van de OLC-werking in het onderwijsaanbod van de
gevangenis



Zoeken naar structurele financiering
Consolideren van het OLC-project
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PARTNERSCHAP
PRIMAIRE PARTNERS
Organisatie

Naam

Aard van de samenwerking

Centrum voor
volwassenenonderwijs

CVO Antwerpen

Projectmanagement, inzetten trajectbegeleider
en docenten

Consortium

Consortium
volwassenenonderwijs
Antwerpen vol-ant, dienst
onderwijs van de gevangenis
IT-Brussel

Projectmanagement, projectcoördinatie

Gevangenisdirectie Antwerpen

Infrastructuur, deelname stuurgroep

Vlaamse Gemeenschap
departement Welzijn

Beleidsmedewerker

Deelname stuurgroep

Justitieel welzijnswerk

JWA

Organisatorische en praktische ondersteuning

FOD Justitie

IT-infrastructuur

SECUNDAIRE PARTNERS
Organisatie

Naam

Aard van de samenwerking

Centrum voor
volwassenenonderwijs

CVO De Oranjerie

Ervaringsuitwisseling

Consortium

Consortium L4

Ervaringsuitwisseling

FOD Justitie

IT-Brussel
Bewakingspersoneel
OVA

Opvolging eindevaluatie ikv uitrolplan
Toeleiding
Briefen verschillende partners ifv toeleiding
gedetineerden naar het OLC

Toll-net

Ondersteuning ikv materiaalontwikkeling

Vlaamse gemeenschap
Vlaamse Gemeenschap
departement Onderwijs

Projectmedewerker onderwijs en Ondersteuning ikv ervaringsuitwisseling
detentie (stuurgroep
volwassenenonderwijs)
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DELIVERABLES











Open leercentrum (fysieke ruimte)
Open leercentrum (werking: traject- en studiebegeleiding)
Instrumenten voor intake & screening
Cursusmateriaal gecombineerd onderwijs (afstand & contact)
Draaiboek interne organisatie OLC in de gevangenis
PR-materiaal
Registratiesysteem
Disseminatie-event
Tussentijds rapport
Eindrapport

MARKETING EN COMMUNICATIE










Bekendmaking van en toeleiding naar het OLC-aanbod
o Flyer
o Affiche
o Brochure onderwijs
o Groepspresentatie partners Justitie en Vlaamse gemeenschap
o Teletekst- en videokanaal
Themanummer nieuwsbrief vol-ant
Themanummer nieuwsbrief CVO Antwerpen
Nieuwsbrief HDV
Websites: CVO Antwerpen, vol-ant, Klasbak, …
Workshop ikv Grundtvig-leerpartnerschap FREE
Disseminatie-event (ism Klasbak)
Community of practice ikv ervaringsuitwisseling
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