
Veenhuizen als 
gevangenisdorp 

Veenhuizen is een echt gevangenisdorp. Er staan verschillende gevangenis-
sen, met plek voor ongeveer 700 gevangenen.
Het leven in een gevangenis speelt zich af achter gesloten deuren. Wil je 
weten wat daar gebeurt? Ga aan de slag met de opdrachten en je komt er 
zeker achter!

Alle informatie die je nodig hebt om de vragen te kunnen beantwoorden, 
vind je hier. Kijk bij de pagina van Peter Pang Cornelissen.
De vragen maak je op een apart antwoordenblad. 

Onderzoeksvraag 1
Verschillende soorten gevangenissen
Wat is een gesloten inrichting?
Wat is een half-open inrichting?
Wat is een open inrichting?
In wat voor gevangenis zou jij wel eens een kijkje willen nemen en waarom?

Onderzoeksvraag 2
Hoe ziet een cel er uit?
Maak een tekening van de plattegrond van een cel met de standaard meu-
bels erin.
Maak een lijstje van spullen die een gevangene niet mag hebben, maar die 
hij wel graag zou willen.
Wat zou jij het meeste missen als je in de gevangenis zou zitten?

Onderzoeksvraag 3
Wat doen gevangenen in de gevangenis?
Hoeveel uur moet een gevangene werken?
Wat kan hij doen met het geld dat hij verdient?
Wat zou jij met het geld doen?
Wat kan een gevangene nog meer doen, behalve werken?

Onderzoeksvraag 4
Wat weet jij van bajestaal?
Speel het bajestaalspelletje en vul achter de uitdrukkingen de juiste beteke-
nis in:

In de klas
Wat heb je nodig?
Pen en papier 
Antwoordenblad 
Computer met 
internetverbinding
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http://www.vloekvanveenhuizen.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=32&Itemid=17
https://www.entoen.nu/nl/drenthe/noordenveld/veenhuizen


- Achter de bouten zitten 

- Het Slijmspoor  

- Dat zit ik op de plee af  

- Hemelpiloten  

- Kluis  

- Omkatten  

Schrijfopdracht
Kies uit een van de volgende opdrachten:

a) Schrijf een brief aan een gevangene. Je hoeft hem of haar niet te ken-
nen. Wat wil jij weten over het leven in de gevangenis? Stel je vragen. 

b) Stel je voor dat jijzelf opgesloten bent. Schrijf hier een gedicht of een 
verhaal over.

Plak hier je brief of gedicht
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