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Op bezoek in de gevangenis



INLEIDING
Voor het eerst op bezoek in de gevangenis is best spannend. Hoe gaat 
het en wat kun je verwachten? Wij wijzen je de route via foto's. Je ziet 
wat je onderweg allemaal tegen kunt komen als je naar de bezoekzaal 
gaat.

Daar zit je vader, moeder, broer, zus of een ander familielid vaak al op je 
te wachten. In iedere gevangenis zien de ingang, de gangen en de zalen 
er anders uit. De kleuren verschillen of het is groter of kleiner. 

Als je op een gewoon bezoekuur in de gevangenis komt, zit er vaak een 
schot tussen jou en de persoon die je bezoekt. Je mag elkaar niet aanra-
ken, maar je kunt wel samen praten. Soms zijn er speciale dagen, zoals 
de ouderkinddag . Dan gelden er andere regels. Op zo'n speciale dag 
mag je elkaar wel een knu!el geven. En kun je samen spelletjes doen of 
praten. Net waar je zin in hebt.

Volg onze route samen met Myrthe. Zij gaat op bezoek bij haar vader. In 
het echt is het misschien een beetje anders, maar je zult vast veel her-
kennen.

Ga je mee? 



De reis zit er op. Nu staat 
Myrthe bij de gevangenis.

Wat een grote poort hè? Het is 
tijd om een kijkje achter de 

deuren te nemen.
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Voordat je papa (of 
mama) ziet, moet je 

eerst een aantal dingen 
doen. Bijvoorbeeld langs 
de balie om je naam te 

noemen.

Dan kom je bij de 
kluisjes; hier bewaar je 
spulletjes die niet mee 
mogen op bezoek. De 

telefoon gaat in het kluis-
je en kun je na het 

bezoek weer ophalen.
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Feitje:
Vanaf 14 jaar moeten jongeren  
hun ID laten zien.

Feitje:
Bij elk bezoek is de controle 
hetzelfde, je wordt niet herkend.



Dit is een detectiepoort. Je legt 
eerst alle spullen met metaal in 
een bakje, bijvoorbeeld je riem 
of horloge. Hierna loop je door 

het poortje. Soms gaat het 
poortje piepen, geen paniek, 

misschien moet je dan nog iets 
in het bakje leggen. 

Meestal hoor je een 
zoemertje; dan gaat 

de deur open!
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Feitje:
Bewakers in uniform kunnen heel 
serieus kijken, maar ze doen niets 
hoor! Voor hun werk moeten ze 
alles goed controleren.



Er zijn heel wat gangen en 
deuren in de gevangenis. 

Myrthe loopt door de gang. Zie 
jij het bordje al?

Lees maar eens hardop wat 
hier staat!
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Heb jij de deuren geteld waar 
Myrthe tot nu toe 
door is gegaan?

(Antwoord: 2)
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Nog heel even wach-
ten, dan ziet Myrthe 

papa weer.

De laatste deur om bij papa te 
komen. Door het raampje kan 
je de bezoekersruimte al zien. 

De stoelen staan al klaar.
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Dit is de bezoekzaal. Daar komen meer mensen die 
iemand bezoeken. Tijdens het bezoek kun je praten over 
wat je wilt. Over of je elkaar mist. Over school of over 

vriendjes of sport. Meestal is er ook wat te drinken. 
Soms praat je met elkaar via een telefoon op het glas.
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Het was super fijn om elkaar 
weer te zien. Hopelijk kan het 

snel weer!

Je hebt door de foto’s kunnen zien hoe 
het er ongeveer aan toegaat in de 

gevangenis. En nu via dezelfde route 
weer naar huis!
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Heb je nu een beter idee van het 
bezoek gekregen? 

Misschien wil je nog doorpraten? 
Dat kan! Neem gerust contact 

op met Expertisecentrum K I N D. 

info@expertisecentrumkind.nl
0800-5463000


