Het Opleidingsinstituut DJI zorgt er met een
breed aanbod leeractiviteiten voor dat
medewerkers van DJI en ketenpartners kunnen
excelleren in hun vak.
Ons brede aanbod leeractiviteiten
ondersteunt alle functiegroepen binnen
DJI in hun vakbekwaamheid.
De basisopleidingen bieden nieuwe
medewerkers een gedegen basis en met
het brede scala aan opfris-, onderhoudsen verdiepingstrainingen blijven ervaren
medewerkers vakbekwaam.

Jouw start met de
Basisopleiding DJI

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

Vakbekwaam zijn,
vakbekwaam blijven

Sophie

Welkom bij DJI

Online leerportaal Sophie

Binnenkort start je bij de Dienst Justitiële Inrichtingen. Als DJI’er heb je een
belangrijke maatschappelijke taak: je draagt bij aan een veilige samenleving.
In een gesloten en gedwongen setting werk je met justitiabelen aan complexe
problematiek en hun terugkeer in de samenleving. Je motiveert hen voor een
nieuwe start. Dit vergt vakmanschap.

Sophie is hét online portaal voor alles omtrent leren en ontwikkelen bij DJI.
Tijdens jouw basisopleiding, maar ook daarna, ondersteunt Sophie jou om je te
blijven ontwikkelen. In dit leerportaal kun je eenvoudig het opleidingsaanbod
bekijken, je inschrijven voor trainingen (alleen met toestemming van je leidinggevende en opleidingscoördinator), online leren, leerpaden bekijken en
uitstippelen, jouw portfolio vullen en meer.

Basisopleiding DJI

In Sophie zie je welke opleiding je gaat volgen, jouw rooster, lesmateriaal en
eventuele voorbereidende opdrachten.

Om jouw vak goed uit te kunnen oefenen start je bij het Opleidingsinstituut DJI
met een Basisopleiding DJI. Hiermee doe je de vereiste kennis en vaardigheden
op voor jouw functie, zodat je vakkundig aan de slag gaat.

Account leerportaal Sophie
Je wordt automatisch aangemeld voor de basisopleiding. Hierover ontvang je een
e-mail van ons Servicepunt (noreply@oidji.nl). Hierin staan jouw accountgegevens voor het leerportaal Sophie. Indien je nog geen DJI-account hebt, wordt
jouw privé e-mailadres gebruikt.

Ga zodra je jouw account voor Sophie van ons hebt ontvangen
naar sophie.oidji.nl en log in om alle informatie over jouw basis
opleiding te bekijken. Ga in Sophie naar Mijn ontwikkeldossier >
Inschrijvingen > Actueel.

Vragen
Indien je vragen hebt naar aanleiding van deze informatie kun je contact
opnemen met ons Servicepunt, T 088 07 27150 of E servicepunt@dji.minjus.nl.

Controleer of je vier weken voor aanvang van de opleiding een
e-mail met jouw accountgegevens voor Sophie hebt ontvangen.
Is dit niet het geval? Neem dan contact op met ons Servicepunt,
T 088 07 27150, E servicepunt@dji.minjus.nl.
Je ontvangt vanuit het leerportaal Sophie automatisch notificaties met verdere
informatie over jouw deelname aan de basisopleiding.

We wensen je veel succes met jouw
opleiding en start bij DJI!

