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Nieuwsbrieven
In vorige jaren hebben we op onregelmatige tijden een Nieuwsbrief opgesteld en rondgestuurd. De Nieuwsbrief is bedoeld
om – naast de coördinatoren en bestuursleden – ook de vrijwillige medewerkers en belangstellenden te informeren over
het beleid, de ontwikkelingen en de voortgang van onze Stichting “Educatie achter buitenlandse tralies” (Eabt).
Het bestuur en directie hebben afgesproken om vanaf nu jaarlijks minimaal 2 Nieuwsbrieven rond te sturen. Deze
Nieuwsbrief 2018 is de eerste. Ieder die geïnteresseerd is in het wel en wee van Eabt kan dit met een mailtje (info@eabt.nl)
kenbaar maken en wordt in de verzendlijst opgenomen.

Nieuwe website
Sinds afgelopen najaar heeft Eabt een nieuwe website (www.eabt.nl). De oude site dateerde uit 2004 en was gebouwd met
behulp van een inmiddels ‘antieke’ programmeertaal. Het grote nadeel was dat we altijd hulp nodig hadden van een
externe deskundige Als er nieuwe berichten in moesten worden opgenomen en de ouden worden verwijderd. Met de
nieuwe site kunnen we dat zelf doen. Op onze website wordt behalve in het Nederlands, ook informatie over de Stichting,
haar studieaanbod en de werkwijze, geboden in het Duits, Engels, Frans, Portugees en Spaans. Dat is met name belangrijk
als buitenlandse autoriteiten van bijvoorbeeld gevangenis, reclassering, gevangenisonderwijs, rechters, zich over ons willen
informeren. Op de website worden rapporten, nota’s en andere publicaties geplaatst die Eabt en/of het
gevangenisonderwijs raken. En passant is op hetzelfde moment ook het logo van Eabt vernieuwd.

Jaarverslag 2017
Het bestuur heeft het jaarverslag 2017 “Er blijft werk aan de winkel” in haar vergadering van 09 maart j.l. vastgesteld. In dat
verslag wordt teruggekeken op het afgelopen jaar. Aangehaald wordt een meta-analyse van het New York State
Department of Corrections vanr 58 research onderzoeken naar de effecten van gevangenisonderwijs voor volwassen
gedetineerden en waar geconstateerd wordt dat degenen die tijdens hun detentie een cursus hebben gevolgd 43% minder
kans hebben om te recidiveren en 13% meer kans hebben op tewerkstelling na hun detentie in vergelijking met diegenen
die geen onderwijs volgden in die periode. Onderwijs doet er dus echt toe! In het verslag wordt gemeld dat er minder
Nederlanders in het buitenland gedetineerd zijn dan de jaren ervoor. Met name in landen van de Europese Unie vanwege
de invoering van Regel 909 waardoor landgenoten zodra ze veroordeeld zijn naar ons eigen land worden overgeplaatst om
hun restantstraf uit te zitten.
Er is in 2017 – hoogst waarschijnlijk daardoor - voor het eerst sinds jaren een daling van het aantal aanvragen voor een
studie en het aantal toekenningen van een cursus. Procentueel is er ten opzichte van het aantal gedetineerden nog wel een
kleine stijging te zien ten opzichte van de jaren daarvoor. In het verslag is ook de – inmiddels door de financieel controller
van de Reclassering goedgekeurde – balans en jaarrekening 2017 opgenomen.
Het volledige jaarverslag is op onze website geplaatst.

Beleidsplan 2018 – 2020
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Gevangenisonderwijs doet er toe; dat geldt ook – in onze ogen zelfs extra – voor de in het buitenland
gedetineerde Nederlanders. Dat blijkt uit erkenning die we krijgen uit binnen- en buitenland, niet in de laatste
plaats ook van de studerende gedetineerden. Maar…. Stilstand is achteruitgang. Ondanks de prima resultaten
in het verleden zijn er nog allerhande verbeteringen gewenst en hopelijk mogelijk. In haar vergadering van 09
maart j.l. heeft het bestuur van Eabt het beleidsplan 2018 – 2020 besproken en vastgesteld. Hierin worden
plannen voor gewenste verdere ontwikkelingen concreet omschreven. Het betreft het gebied van de
cursussen, de studiebegeleiding en aandacht voor studiemotivatie, de behoefte aan betere internationale
samenwerking en afstemming en de zorg voor continuïteit van de Eabt-organisatie. De samenleving
digitaliseert steeds verder en in hoog tempo. Dat geldt ook het onderwijs in het algemeen en het
afstandsonderwijs in het bijzonder. Het gebruik van computers en zeker van internet loopt binnen de
gevangenissen overal in Europa ver achter alhoewel er op enkele plaatsen innovatie-projecten zijn. Om
hiervoor aandacht te krijgen op beleids- en politiek niveau op het gebied van digitalisering van studeren in de
gevangenis zijn in het beleidsplan acties opgenomen.
Eabt prijst zich gelukkig dat het sinds enkele jaren subsidie ontvangt voor de materiële kosten die met het
verstrekken en begeleiden van het afstandsonderwijs voor in het buitenland gedetineerde Nederlanders
gepaard gaan. Financiële ruimte voor innovatieve activiteiten en projecten is er evenwel niet. Er zijn in het
beleidsplan dus ook acties opgenomen over PR en fondsenwerving. Een van die projecten is een
evaluatieonderzoek dat in 2018/2019 in samenwerking met de Vrije Universiteit van Brussel naar ons werk in
breedste zin zal worden uitgevoerd.
In 2019 bestaat Eabt 15 jaar. Dat zal – net als bij ons 10-jarig bestaan – worden gevierd met een bescheiden
congres waarin de resultaten van het evaluatieonderzoek zullen worden gepresenteerd en besproken.
Daarnaast zal uitgebreid aandacht worden besteed aan het belang van passend (afstands)onderwijs voor
buitenlandse gedetineerden.
Ook het beleidsplan 2018 – 2020 is op onze website te vinden.

Het Foriner-project
Eabt heeft in 2016-2017 deelgenomen aan een internationaal project dat tot doel had na te gaan hoe het het
er voor staat met het passend onderwijs voor buitenlandse gedetineerden binnen de landen van de Europese
Unie en onderzoek te doen naar mogelijkheden voor verbetering. Het Foriner-project werd – mede op initiatief
van Eabt - geïnitieerd om Europese buitenlandse gevangenen in Europa gevangenissen te voorzien van toegang
tot kwalitatieve, toegankelijke, gecertificeerd onderwijs dat wordt aangeboden en begeleid door
onderwijsinstellingen uit hun eigen land. De doelgroep van het Foriner-project bestaat uit Europese burgers
met een onderwijsbehoefte die worden vastgehouden in een ander land dan hun land van herkomst. Eabt
bleek een voorbeeld met haar onderwijs voor de in het buitenland gedetineerde Nederlanders; als enige
organisatie in Europa en de rest van de wereld.
Aan het eind van het project zijn een serie aanbevelingen gedaan een de Europese Commissie, de nationale overheden en
NGO’s. De belangrijkste aanbevelingen zijn ons inziens:
• Erken (en omarm) dat er een dubbele verantwoordelijkheid is voor onderwijs voor gedetineerden in eigen land
(ook de buitenlandse) alsmede de eigen onderdanen die in een ander land gevangen zitten;
• Ontwikkel een (Europees kader voor) een nationale strategie in EU-staten voor afstandsonderwijs voor
buitenlandse gedetineerden en in het buitenland gedetineerde landgenoten; onderwijs dat past bij hun
mogelijkheden, in eigen taal en gericht op hun toekomstperspectief;
• Elimineer elke achterstelling/discriminatie van buitenlandse gedetineerden om toegang te krijgen tot (voor hen)
passend onderwijs;
• Zorg voor een (Europees kader voor) geschikte internettoegang voor educatieve doeleinden in alle gevangenissen
en stel (ook) buitenlandse gedetineerden in staat om hiermee voor hen passende onderwijs vanuit hun thuisland
te kunnen volgen.
Alle rapporten, en dus ook het advies “Good practices and recommendations” zijn te vinden op www.foriner.com
Wilt u meer weten over Eabt neem dan contact met ons op: info@eabt.nl

