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Stellen voor… 

 

LIO 2.0  

Learing Inside Out in alle Vlaamse en Brusselse gevangenissen 2021 

 

 

Leerloopbaanbegeleiding  
 

Wat is leerloopbaanbegeleiding 
 

De leerloopbaanbegeleiders ondersteunen mensen in detentie bij hun leervragen. Willen zij meer 
informatie over een bepaalde opleiding? Kunnen ze hun huidige functie niet meer uitvoeren en 
moeten zij zich daardoor heroriënteren? Willen zij een middelbaar diploma behalen? De 
leerloopbaanbegeleiders gaat met de aspirant student op zoek naar de antwoorden op hun vragen.   
De leerloopbaanbegeleiders bieden 2 soorten ondersteuning aan: informatiebemiddeling en 
leerloopbaanbegeleiding. 
 
Een informatiebemiddeling is een uitgebreid gesprek waarbij de leerloopbaanbegeleider tijdens of na 
het gesprek één of meerdere acties onderneemt. De leerloopbaanbegeleider luistert naar de vraag en 
gaat op zoek naar de juiste informatie. Daarbij gaat die steeds breed, neutraal, niveau- en net 
overstijgend te werk.  
 
Een leerloopbaanbegeleiding is een langdurige begeleiding in het kader van een leerloopbaan en/of 
een studiekeuzeproces. De leerloopbaanbegeleider werkt talentgericht en zorgt ervoor dat de student 
eigenaar is van het traject. De leerloopbaanbegeleider doet de volgende begeleidingen:  

- (Her)oriëntatie 
- Motiverende coaching en ondersteuning tijdens het leertraject 
- Extra coaching op motivatie, attitudevorming en “leren leren”  
- Ondersteuning bij praktische drempels  
- Brug naar buiten 

 



2 
LIO rapport 2021 

Aantal begeleidingen in 2021 en 2020 
 

In de onderstaande tabel staat het aantal begeleidingen dat het Europees Sociaal Fonds (ESF) en het 
Vlaams Cofinancieringsfonds (VCF) voor 2021 verwacht. Daarnaast staan de effectieve 
infobemiddelingen en begeleidingstrajecten die zijn doorgegaan. 

 Beoogde begeleidingen in 2021 Effectieve begeleidingen in 2021 

Gevangenis Infobemiddeling Begeleidingstraject Infobemiddeling Begeleidingstraject 

LIO 2.0 bis Antwerpen 

Antwerpen 21 30 159 81 

Hoogstraten 9 12 14 15 

Mechelen 6 9 20 2 

Merksplas 18 24 20 33 

Turnhout 15 20 52 16 

Wortel 15 20 49 54 

Totaal  84 115 314 201 

LIO 2.0 bis Brussel 

Brusselse 
gevangenissen 

30 40 26 42 

LIO 2.0 bis Limburg 

Hasselt 26 35 18 56 

LIO 2.0 bis Oost- en West-Vlaanderen 

Brugge 45 60 100 60 

Ruiselede 4.5 6 3 5 

Ieper 4.5 6 11 1 

Totaal 54 72 114 66 

Gent 18 24 58 29 

Oudenaarde 12 16 0 29 

Dendermonde 12 16 12 18 

Beveren 18 24 10 31 

Totaal  60 80 80 107 

LIO 2.0 bis Vlaams-Brabant 

Leuven hulp 9 12 16 9 

Leuven centraal 18 24 25 22 

Totaal  27 36 41 31 

 281 378 594 502 

Uit de bovenstaande tabel kan men zien dat de leerloopbaanbegeleiders meer trajecten hebben 
opgestart dan verwacht. Dit geeft vooral aan dat de vraag vanuit de mensen in detentie bijzonder hoog 
is. In 2021 werden er 1096 mensen geholpen. 
In sommige gevangenissen ligt het aantal effectieve begeleidingen veel hoger dan het cijfer dat men 
vooraf beoogde. In deze gevangenissen geven de leerloopbaanbegeleiders aan dat de kwaliteit van 
hun dienstverlening sterk achteruitgaat. Zij kozen ervoor om op zo veel mogelijk vragen te 
antwoorden, maar er was weinig ruimte voor extra opvolging. Vanaf 2022 zal de personeelsinzet in die 
gevangenissen hoger zijn. Dit is enkel mogelijk omdat ESF en het VCF de kans gaf aan LIO om verder 
uit te breiden. In andere gevangenissen was het minder eenvoudig om het LIO-project op te starten 
en daarbij had men last van corona uitbraken of er werd gestaakt. Dit vergde veel energie van die 
leerloopbaanbegeleiders en hinderde de werking in de gevangenis. 
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Deze tabel gaat over de begeleidingen in 2020. Het project ging toen door in de Oost- en West-Vlaamse 

gevangenissen. 

 Beoogde begeleiding in 2020 Effectieve begeleidingen in 2020 

Gevangenis Infobemiddeling Begeleidingstraject Infobemiddeling Begeleidingstraject 

LIO 2.0 bis Oost- en West-Vlaanderen 

Brugge 45 60 145 94 

Ruiselede 4.5 6 3 2 

Ieper 4.5 6 12 7 

0800 nr   3  

Totaal 54 72 163 103 

Gent 18 16 41 31 

Oudenaarde 12 24 4 24 

Dendermonde 12 24 16 18 

Beveren 16 16 16 39 

Totaal  60 80 77 112 

 114 152 240 215 

 

 De totale beoogde begeleidingen De totale effectieve begeleidingen 

 395 530 840 717 

Sinds de start van LIO 2.0 hebben de leerloopbaanbegeleiders 1557 mensen in detentie begeleid. 
Waarvan 840 infobemiddelingen en 717 begeleidingstrajecten. 

 

Inzet per provincie 
 

LIO startte in elke provincie op een ander moment. LIO 1 begon op november 2017 in de West-Vlaamse 
gevangenissen. Hierdoor hebben de West-Vlaamse leerloopbaanbegeleiders al heel veel expertise 
over de materie. Dit was een grote meerwaarde voor alle andere partners die later bij in LIO-project 
aansloten. Met LIO 2.0 breidde de werking in januari 2020 uit naar de Oost-Vlaamse gevangenissen. In 
2021 rolden we het project uit in alle Vlaamse en Brussel gevangenissen.   
  
Een overzicht van elke provincie, welke partner er actief is en wanneer zij zijn gestart:  

Provincie Partner Start LIO 

Antwerpen Groep INTRO  Voorjaar 2021 

Brussel Leerwinkel Brussel Januari 2021 

Limburg Leerwinkel Genk Maart 2021 

Oost-Vlaanderen Leerwinkel De Stap Januari 2020 

Vlaams-Brabant Groep INTRO  Februari 2021  

West-Vlaanderen Leerwinkel West-Vlaanderen Januari 2020  
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Profiel bereikte personen in detentie 
 

Leeftijd  
 

De onderstaande tabel geeft de leeftijd aan van de deelnemers aan het LIO-project per gevangenis en 

het totaalcijfer. Er zijn geen gegevens gekend over de leeftijd van onze gevangenispopulatie, er zijn 

wal voldoende indicaties die aangeven dat deze vrij jong is. De nota “evaluatie onderwijs aan 

gedetineerden” van 2007 geeft het profiel weer van de mensen die deelnemen aan het aanbod van de 

Centra voor Volwassenenonderwijs (CVO) binnen de gevangenissen. De meerderheid van die 

studenten is tussen de 35 en 39 jaar oud, op de hielen gezeten door de groep van 25 tot 29 jaar. Binnen 

het LIO-project zijn de jongeren tussen de 18 en 25 jaar het meest vertegenwoordigd.

In totaal is 26% van de deelnemers 25 jaar of jonger en 44% is 30 jaar of jonger. In de volgende 

gevangenissen is meer dan de helft van de deelnemers 30 jaar of jonger: 

- 51% in Beveren 

- 53% in Gent 

- 54% in Antwerpen 

- 56% in Dendermonde 

- 62% in Ieper en Ruiselede 
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Scholingsgraad 
 

74% van alle deelnemers aan het LIO-project hebben geen middelbaar diploma. In sommige 

gevangenissen ligt dit cijfers zelfs boven de 90%. De nota “evaluatie onderwijs aan gedetineerden” uit 

2007 brengt naar voor dat 60% van de deelnemers aan het CVO-aanbod een diploma secundair 

onderwijs bezitten. Het LIO-project spreekt dus een andere doelgroep aan dan het groepsaanbod.  

De onderstaande tabel geeft de scholingsgraad aan van het LIO-project. Zij worden opgedeeld in 4 

categorieën: al dan niet het behalen van een diploma secundair onderwijs, een hoger diploma 

hebben behaald of een buitenlands diploma hebben dat nog niet is gelijkgeschakeld met een Vlaams 

diploma. 

 

Onderstaande grafiek geeft weer wat de hoogst behaalde graad is voor mensen zonder secundair 

diploma. 

37% van hen behaalde maximum de eerste graad van het 
secundair onderwijs, nog eens 37% behaalde enkel de tweede 
graad. 74% zijn dus kortgeschoold en beschikken over weinig 
voorkennis. Als deze mensen hun middelbaar diploma willen 
behalen via de examencommissie, moeten de 
leerloopbaanbegeleiders hier rekening mee houden en hun 
lesmateriaal hiernaar aanpassen. Hoe minder voorkennis 
iemand heeft, hoe minder evident het is om zelfstandig 
lesmateriaal te verwerken op cel. Voor deze mensen is extra 

ondersteuning bij het studeren, meer dan nodig.  
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Bijna een kwart van de LIO-deelnemers heeft een diploma secundair onderwijs of hoger. De lessen in 

de gevangenissen zijn voornamelijk binnen het tweedekansonderwijs of worden georganiseerd door 

LIGO. Hierdoor zitten hooggeschoolden op hun honger. Door de komst van de 

leerloopbaanbegeleiders, krijgen zij de mogelijkheid om verder te studeren bij een hogeschool of 

universiteit. (Zie “opgestarte trajecten” - “externe aanbodverstrekker” voor meer informatie) 

 

Geslacht 
 

In het onderzoek van Leen Vandevelde “leren achter tralies, een kwalitatief onderzoek naar de noden, 

wensen, motieven en drempels van vrouwen in detentie met betrekking tot onderwijs in de Vlaamse 

gevangenissen” (VUB, 2021) komt naar boven dat vrouwen in detentie veel drempels ondervinden om 

deel te nemen aan de groepslessen: er is een sociale drempel - de lessen in de gevangenis zijn bijna 

altijd gemengd - en er zijn persoonlijke drempels - de meeste vrouwen zijn moeder en ondervinden 

een grote druk om te werken tijdens hun detentie wat moeilijk te combineren is met groepslessen. De 

leerloopbaanbegeleiders bereiken net meer vrouwen in vergelijking met hun vertegenwoordiging in 

de gevangenis. Hieruit leiden we af dat individuele leerloopbaanbegeleiding een deel van de noden 

van de vrouwen opvangt. 

In de gevangenissen van Antwerpen, Brugge, Gent, Hasselt en Hoogstraten verblijven zowel mannen 

als vrouwen. In de onderstaande tabel staat de vertegenwoordiging van vrouwen in detentie in de 

desbetreffende gevangenis1 tegenover de vertegenwoordiging van de vrouwen in het LIO-project.  

Gevangenis % vrouwen in de gevangenis  % vrouwen bij het LIO-prject 

Antwerpen 9% 14% 

Brugge 16% 27% 

Gent 11% 19% 

Hasselt 7% 23% 

Hoogstraten 9% 31% 

Totaal  11% 22% 

 

Opgestarte trajecten 
 

Examencommissie 
 

Bij de onderstaande gevangenissen is er een beperkte internetlijn. In deze gevangenissen worden er 

digitale examens voor de examencommissie georganiseerd. Er zijn 3 examenperiodes per jaar. In 2021 

steeg het aantal inschrijvingen. De voornaamste reden voor deze stijging is de inzet van de 

leerloopbaanbegeleiders. Zij kunnen de studenten ondersteunen bij hun inschrijven, voorzien het 

nodige cursusmateriaal en volgen hun studietraject op.  

 

 

                                                           
1 Cijfers van DG EPI voor het jaar 2019 
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 Jan-feb ‘21 Mei ‘21 Sept-okt ‘21 

Antwerpen 

Aantal gedetineerden 4 6 9 

Aantal examens 7 18 24 

Beveren 

Aantal gedetineerden 8 10 13 

Aantal examens 24 29 34 

Brugge 

Aantal gedetineerden 14 23 22 

Aantal examens 45 76 59 

Leuven Centraal 

Aantal gedetineerden 3 9 10 

Aantal examens 4 16 30 

Leuven Hulp 

Aantal gedetineerden  3 2 

Aantal examens  4 5 

Ruiselede 

Aantal gedetineerden  5 4 

Aantal examens  15 13 

 

De onderstaande gegevens komen van de Examencommissie. Deze cijfers geven het aantal 

inschrijvingen, de ingeplande examens en de geslaagde examens weer per gevangenis en voor het jaar 

2020 en 2021. 
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Volgens de examencommissie was in 2019 het slaagpercentage van alle studenten 60%. In 2021 gingen 

er in de gevangenissen 273 examens door, 161 daarvan leidden tot een positief resultaat. De 

gevangenis heeft dus een slaagpercentage van 59%. Met andere woorden, het slaagpercentage binnen 

en buiten de gevangenis is gelijk. De studenten in detentie hebben minder toegang tot studiemiddelen 

en zijn volledig afhankelijk van de leerloopbaanbegeleiders en hun ondersteuning.  

 

Behalen van een diploma in detentie 

Het is niet evident om een volledige opleiding af te maken in detentie.  

 Als men bij de examencommissie voor een beroeps secundair onderwijs richting kiest, dan 

moet die student een stage doen en een portfolio opmaken. Het is tot nu toe niet mogelijk om 

dergelijke stages in de gevangenis te organiseren.  

 De richting Handel uit het technisch secundair onderwijs is de eenvoudigste richting waarvan 

met alle examens in de gevangenis kan afleggen. Het niveau is voor veel mensen in detentie 

te hoog gegrepen en kunnen zich hier niet voor inschrijven.  

 De aangeboden beroepsopleidingen in de gevangenissen komen niet altijd overeen met de 

wensen of verlangens van de studenten. Zij kunnen daardoor hun opleiding enkel buiten de 

muren vervolledigen. 

 In sommige gevangenissen staat er een beperking om het aantal examens dat men per 

examenperiode kan afleggen of een beperking op het aantal studiepunten per schooljaar. Deze 

beperkingen zorgen ervoor dat de aandacht van een leerloopbaanbegeleider verspreid wordt 

onder meerdere studenten. Dit zorgt ervoor dat het langer duurt om een diploma te behalen.  

 

Als mensen na hun detentie een diploma behalen, worden deze cijfers niet gekoppeld aan het LIO-

project. Het is daardoor niet mogelijk om hierover concrete cijfers te geven. Er zijn wel enkele casussen 

die aangeven dat studenten effectief hun opleiding vervolledigen na detentie: 

De leerloopbaanbegeleiders die actief zijn in de gevangenis van Brugge begeleidden drie 
studenten die in het najaar van 2021 hun diploma hebben behaald en één student die begin 
2022 op het einde van zijn opleiding zit. Tijdens hun detentie studeerden ze voor de 
algemene vakken zoals Nederlands, wiskunde e.d. en legden daarvoor examens af bij de 
examencommissie. Na hun detentie volgen ze een beroepsopleiding. Door deze combinatie 
bekomen zij een diploma. In de gevangenis van Beveren heeft één gedetineerde alle 
theoretische vakken afgelegd en moet hij enkel nog stage doen na zijn detentie, dit in 
samenwerking met de VDAB-detentieconsulent. 
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Trajecten bij hogescholen en universiteiten. 
 

In september/ oktober 2021 startten verschillende mensen in detentie een opleiding op bij de Vlaamse 
en Brusselse hogescholen en universiteiten. De onderstaande tabel geeft weer in welke gevangenissen 
dergelijke trajecten zijn opgestart en hoeveel hogeschool studenten er rondlopen.  

Gevangenis Aantal studenten bij de hogeschool of universiteit 

Antwerpen 3 

Beveren 2 

Brugge 7 

Gent 4 

Hasselt 2 

Leuven Centraal 8 

Oudenaarde 5 

Wortel  1 

 
 

Individuele studie op cel 
 

Veel mensen in detentie vragen naar studiemateriaal om zelfstandig op cel bij te leren. Zij willen daarbij 
geen examen/attest/diploma. Vaak willen zij competenties verwerven die nuttig zijn na detentie. 
De meest voorkomende vragen zijn: 

- Talen (Frans, Engels, Spaans, Nederlands voor anderstaligen) 
- Rijbewijs 
- VCA 
- Boekhouden  
- Bedrijfsbeheer 

 
Enkel in gevangenissen met een beperkte internetlijn kan men examens voor het VCA-attest afleggen. 
In de andere gevangenissen kan men enkel het examen buiten de muren afleggen. Hiervoor wordt 
vaak samengewerkt met de VDAB.  
De leerloopbaanbegeleider ondersteunt de persoon in detentie bij het zoeken naar lesmateriaal en 
tracht telkens de meest recente cursus te voorzien. Zij werken hierbij vaak samen met de 
gevangenisbibliotheek. 
 

Ondersteuning leren leren 
 

37% van de LIO-deelnemers die hebben geen middelbaar diploma, hebben maximum hun eerste graad 
secundair onderwijs behaald. Voor hen is zelfstandig studeren bijzonder moeilijk. De 
leerloopbaanbegeleider onderzoekt, aan de hand van testen, wat het niveau van Nederlands en 
wiskunde is. Als deze voorkennis bijzonder laag is, dan worden zij doorgestuurd naar het LIGO-aanbod. 

Een andere 37% behaalde maximum hun 2e graad secundair onderwijs. Voor hen is het mogelijk om 
zelfstandig te studeren voor de examencommissie, mits extra ondersteuning – zowel inhoudelijk als 
op vlak van leren leren. In de gevangenis van Brugge, Beveren en Oudenaarde zijn er al leercoaches 
actief die deze extra ondersteuning aanbieden. Dankzij de uitbreidingsmogelijkheden van ESF en het 
VCF krijgt LIO-middelen om in alle gevangenissen leercoaches in te zetten. 


