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Doorhalen
Dit zijn er inmiddels ruim 150!! 



Voor wie

Alle medewerkers die contact hebben met 
justitiabelen.

Over de GGZ Ecademy

De GGZ Ecademy is een initiatief van en 
voor GGZ-instellingen die samen kwalitatief 
goede en actuele e-learning ontwikkelen 
voor zorgprofessionals. Dit gebeurt vanuit 
een coöperatieve vereniging van GGZ-
instellingen en instellingen die een directe 
relatie hebben met dit werkveld, zoals DJI. 
De ruim 65 leden nemen de ontwikkeling 
van e-learning in eigen hand en leveren zo 
een bijdrage aan het borgen en delen van 
kennis binnen de sector van de geestelijke 
gezondheidszorg. 

Introductie

In het werk met ingeslotenen heb je 
dagelijks met complexe problematiek op 

het gebied van geestelijke gezondheids-
zorg te maken. De aantrekkelijke multi-
mediale modules van de GGZ Ecademy 
bevatten interessante informatie en 
leeroplossingen die je helpen in de zorg 
voor en begeleiding van justitiabelen.

Doel

Naar keuze kun je een of meer online 
trainingen volgen. Kijk zelf welke thema’s 
aansluiten bij jouw behoefte voor het 
uitvoeren van je dagelijks werk. Bespreek 
eventueel met collega’s of je leidinggevende 
welke trainingen het meest geschikt voor 
jou of je team zijn. Het kan ook heel 
leerzaam zijn ervaringen met gevolgde 
trainingen in je team te bespreken. 

Diverse trainingen sluiten uitstekend aan 
op actuele DJI-thema’s, zoals omgaan met 
mensen met een licht verstandelijke 
beperking (LVB), motiverende gespreks-
voering, herstelgericht werken en  
agressiebeheersing & sociale veiligheid.
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“DJI is lid van de GGZ Ecademy en heeft daardoor 
toegang tot een enorm interessant aanbod aan 
e-learnings. We hebben er nu voor gekozen het 
complete aanbod voor alle DJI-medewerkers 
beschikbaar te stellen. Het is een groot aanbod 
waarin we bewust niet hebben geselecteerd wat voor 

welke functiegroep interessant is. Dat laten 
we vooral aan jou zelf over: ga lekker 

gras duinen en kijk wat je aanspreekt. Veel 
plezier en leerzame modules toegewenst!”

Annelen van Schaardenburgh,  
plv. directeur Opleidingsinstituut DJI

DJI-context

Bij het volgen van deze modulen is het 
goed je te realiseren dat bij DJI een ander 
jargon gebruikelijk is dan in de geestelijke 
gezondheidszorg en de omgeving/
dienstkleding er anders uitziet. 

MBO- en HBO-niveau

De meeste trainingen zijn gemaakt op 
mbo- én hbo-niveau. Om een goede 
inschatting van het niveau te maken, 

starten sommige trainingen met een  
test of een nulmeting. Op basis van de 
nulmeting krijg je dan de lesstof van het 
juiste niveau aangeboden. 

Duur in uren/doorlooptijd

Circa 4 uur per training. Dit is ook per 
training aangegeven. Je kunt de studie-
uren plannen zoals je zelf wilt en het is 
niet noodzakelijk om de training in een 
keer af te ronden. 



Een account aanmaken

Om trainingen van de GGZ Ecademy te 
kunnen volgen, heb je een account nodig. 
Deze maak je zelf aan. De eerste keer als 
je via de e-learningomgeving (ELO) een 
GGZ Ecademy-training opent, verschijnt 
een inlogscherm van de GGZ Ecademy.  
Als je al een account van de GGZ Ecademy 
hebt, gebruik dan die inloggegevens.  
Zo behoud je je historie. Als je nieuw 
bent, maak dan een account aan met je 
privé-e-mailadres, zodat jouw account 
niet gebonden is aan een werkgever.

Starten met een training

Het hele aanbod van de GGZ Ecademy 
staat in de e-learningomgeving (ELO)  
van het Opleidingsinstituut DJI onder 
Cursussen>DJI>GGZ Ecademy.  
De trainingen zijn kosteloos en  
vrijblijvend te volgen. 

Certificaat

Na afronding kun je zelf een certificaat 
downloaden.

Opleidingsinstituut DJI 
Dienst Justitiële Inrichtingen 
Ministerie van Justitie en Veiligheid 
Raamweg 9-11 
2596 HL Den Haag 
T 088 07 27150 
E  servicepunt@dji.minjus.nl 
www.oidji.nl

https://elo.oidji.nl/
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