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30 november 2020  

   

Tien maanden bewegen we ons inmiddels in een nieuwe werkelijkheid. Een realiteit waarin 

ook op het gebied van opleidingen veel is en wordt gerealiseerd. Vanaf januari start het 

fysieke onderwijs naar verwachting weer. Geannuleerde bijeenkomsten zijn herpland en 

basisopleidingen voor 2021 gepland. Terugkijkend zien we ook dat bijna de helft van de 

blended uitvoeringen is doorgegaan tijdens de coronacrisis. Daarnaast is een aantal nieuwe 

leeractiveiten ontwikkeld voor uiteenlopende functies/rollen. Dit en meer in deze Nieuwsflits. 
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Bijna helft uitvoeringen is doorgegaan  
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“Stilzitten en naar theorie luisteren is er ook online niet meer bij”  
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Vakbekwaam zijn, vakbekwaam blijven  

    

  

Groot deel opleidingen 2021 gepland  
 

Basisopleidingen eerste halfjaar 2021 gepland 

Voor het eerste halfjaar zijn alle basisopleidingen gepland en gepubliceerd in Sophie. 

Inrichtingen kunnen hier zelf deelnemers op inschrijven die al werkzaam zijn in de 
inrichting en niet eerder met een basisopleiding zijn gestart. (Dit onderscheid is 
van belang: het gaat dus uitdrukkelijk om medewerkers die niet al eerder zijn 

ingeschreven op een inmiddels geannuleerde of afgebroken basisopleiding. 

Voor deelnemers van wie modules eerder zijn geannuleerd, zijn deze herpland. Meer 

daarover volgt hieronder.) 

  

IBT-trainingen eerste halfjaar 2021 gepland  

In het eerste halfjaar start iedere maand een IBT-training. 

  

Herplanning geannuleerde fysieke lessen 

Indien er geen extra aangescherpte maatregelen van toepassing zijn, zullen we vanaf 1 

januari 2021 weer starten met de fysieke (contact)trainingen. Uitvoeringen die nog 

gepland staan, zullen dan worden uitgevoerd en de geannuleerde fysieke lessen zijn 

herpland vanaf maart 2021. Er is een termijn van 12 weken aangehouden in verband met 

het succesvol kunnen uitroosteren van medewerkers binnen de inrichtingen. De 

Opleidingscoördinatoren zijn intussen nader geïnformeerd en met hen vindt afstemming 

plaats.   

  

Niet-basisopleidingen 

Voor het nieuwe jaar zijn ook veel niet-basisopleidingen gepland. 

  

Ga voor de nieuwe uitvoeringsdata en locaties naar sophie.oidji.nl. 

 

Bijna helft uitvoeringen is doorgegaan  
 

http://sophie.oidji.nl/


Tijdens de coronapandemie is veel aandacht gegaan naar geannuleerde uitvoeringen. Logisch 

voor een organisatie die draait op specialistische kennis, veiligheid en vakbekwaamheid. Een 

blik op de andere kant van de medaille is echter de moeite waard: bijna de helft van de 

blended uitvoeringen is sinds maart wel uitgevoerd. Dit zijn uitvoeringen met een klassikale 

component die dankzij de snelle realisatie van online lesbijeenkomsten toch door konden 

gaan. Klik hier voor een visualisatie van het aantal - door klant of OI - geannuleerde en 

uitgevoerde uitvoeringen sinds maart dit jaar. 

  

BHV-opleidingen zijn non-stop uitgevoerd 

Na de eerste coronamaatregelen in maart dit jaar heeft BHV-opleider G4S de eigen locaties 

direct coronaproof ingericht. Hierdoor zijn zowel de op zichzelf staande BHV-trainingen als de 

BHV-modules in de basisopleidingen vanaf april non-stop uitgevoerd. 

 

Doe mee aan de Week van de integriteit  
 

Van 30 november tot 9 december is de Week van de Integriteit. In deze themaweek worden 

diverse activiteiten georganiseerd die medewerkers helpen meer over integriteit te weten te 

komen en onderwerpen bespreekbaar te maken. Verschillende rijksonderdelen, waaronder 

het OI, bieden activiteiten aan. Bekijk het programma van het OI DJI of het hele programma 

op Week van de integriteit ‘Maak het bespreekbaar’. 

 

Leer de do’s en don’ts als leidinggevende bij opvang 
en nazorg  

 

https://www.oidji.nl/binaries/Gestarte%20en%20geannuleerde%20uitvoeringen_cumulatief_tcm122-474181.pdf
https://www.oidji.nl/los/week-van-de-integriteit.aspx
http://oi-dji-intranet.minvenj.nl/nieuws/landelijk-nieuws-2020/week-van-de-integriteit-maak-het-bespreekbaar.aspx


  

 

Hoe goed medewerkers hun werk ook uitvoeren, er kan zich altijd een incident voordoen. 

Goede opvang en nazorg is dan van belang. DJI-traumapsycholoog Stefan weet uit de praktijk 

hoe de juiste aanpak verschil maakt en werkte mee aan de ontwikkeling van de training 

Opvang en nazorg voor leidinggevenden. Klik hier om te lezen wat Stefan hierover vertelt. 

  

Omdat in het nieuwe beleidskader voor opvang en nazorg een belangrijke rol voor de 

leidinggevende is weggelegd, zowel preventief als tijdens en na een schokkende gebeurtenis, 

is een training op dit gebied ‘verplichte kost’. Ga voor meer informatie en om in te schrijven 

naar de Training opvang en nazorg voor leidinggevenden op Sophie. 

 

Ambassadeursopleiding herstelgericht en 
slachtofferbewust werken  

 

De driedaagse ‘Ambassadeursopleiding herstelgericht en slachtofferbewust werken’ 

(HGSBW) is vanaf nu te volgen. Bij DJI’ers die werken met justitiabelen brengt deze 

training het denken en handelen rondom herstelmogelijkheden en slachtofferbewustzijn 

naar een 'next level'. 

  

Rol ambassadeur 

Herstelgericht werken zet de justitiabele steeds centraal in zijn proces naar het nemen van 

verantwoordelijkheid ten opzichte van aangerichte schade als gevolg van een gepleegd 

https://www.oidji.nl/nieuws/nieuwsberichten-2020/nieuw-training-opvang-en-nazorg-voor-leidinggevenden.aspx
http://oi-dji-intranet.minvenj.nl/personeel/opvang-nazorg-en-psychotraumazorg-voor-medewerkers/opvang-nazorg-en-psychotraumazorg-voor-medewerkers.aspx
https://sophie.oidji.nl/nl/app#/catalog/course/b86dbbb2-09b9-436a-98d2-a26025971fc1


delict. Die schade kan zijn ontstaan bij het slachtoffer, de samenleving, het eigen netwerk 

of de delinquent zelf. De ambassadeurs HGSBW verrichten in dezen pionierswerk. Ze zijn 

vraagbaak, geven inlichtingen of verwijzen door en bepalen - al naar gelang de situatie in 

hun werkomgeving - deels hun eigen opdracht. Alle medewerkers met 

justitiabelencontact kunnen zich ontwikkelen in deze rol vanuit hun eigen belangstelling 

en op basis van afspraken hierover met hun leidinggevende en directie. 

 

Ans, re-integratietrainer en coördinator slachtofferbemiddeling in PI Veenhuizen, heeft 

hier al ervaring mee en als eerste deelgenomen aan de training. Lees hier over haar 

ervaring. 

  

Belangstelling? 

Wil je je verdiepen in HGSBW of er meer aandacht aan geven op jouw afdeling? Bespreek 

het met je collega’s/leidinggevende/opleidingscoördinator en ga voor meer informatie 

naar Ambassadeursopleiding herstelgericht en slachtofferbewust werken. 

 

Nieuwe e-learnings GGZ Ecademy  
 

Het aanbod van de GGZ Ecademy is flink uitgebreid met de volgende trainingen: 

 

• Ambulant werken in de forensische zorg 

• Forensische scherpte 

• Ketensamenwerking in de forensische zorg 

• Wet- en regelgeving in de forensische zorg 

• Ambulant werken in de GGZ 

• De rookvrije GGZ 

• Geschiedenis van de psychiatrie 

• Eetstoornissen 

• LVB en verslaving 

• (Be)handelen volgens de Wet verplichte GGZ 

• GGZ College Puberteit en psychische problemen 

• GGZ College Autismespectrumstoornissen 

• GGZ College Eetstoornissen 

• GGZ College Eerste hulp bij psychische problemen 

• GGZ College Onbegrepen gedrag 

https://www.oidji.nl/nieuws/nieuwsberichten-2020/nieuw-ambassadeursopleiding-herstelgericht-en-slachtofferbewust-werken.aspx
https://sophie.oidji.nl/nl/app#/catalog/course/368d375a-d52f-4d21-b91d-3110b4407e0c
https://sophie.oidji.nl/nl/app#/catalog/course/d5b17d65-ffa5-432a-bc07-1e775f620db8
https://sophie.oidji.nl/nl/app#/catalog/course/5a49c746-cb9d-440a-bda0-50e0a7d13244
https://sophie.oidji.nl/nl/app#/catalog/course/3f6837ee-7d16-4987-aa6e-a65a2c0ab25c
https://sophie.oidji.nl/nl/app#/catalog/course/3f6837ee-7d16-4987-aa6e-a65a2c0ab25c
https://sophie.oidji.nl/nl/app#/catalog/course/3c4fc727-03ec-41ed-812c-6aab2b1ffe1d
https://sophie.oidji.nl/nl/app#/catalog/course/6407ea3d-8766-44af-b837-46033acbd18e
https://sophie.oidji.nl/nl/app#/catalog/course/e1cd055f-3e52-47dd-9ae6-55d487f76299
https://sophie.oidji.nl/nl/app#/catalog/course/7dc16277-c303-48f0-b56f-ee8f36e59622
https://sophie.oidji.nl/nl/app#/catalog/course/e1116648-c355-4ee9-981e-22a542cd5fb6
https://sophie.oidji.nl/nl/app#/catalog/course/be91ecd3-0eeb-4178-85d3-a871975ac95f
https://sophie.oidji.nl/nl/app#/catalog/course/19060558-4044-4105-9a5e-59c2445c3141
https://sophie.oidji.nl/nl/app#/catalog/course/02934f44-86c5-4fd4-8ead-44c1e77b9a23
https://sophie.oidji.nl/nl/app#/catalog/course/b9c8eee9-716d-478d-8272-545ba28da7e2
https://sophie.oidji.nl/nl/app#/catalog/course/bf2e6c1e-436b-4989-8180-00313c982622
https://sophie.oidji.nl/nl/app#/catalog/course/d982a73f-abc5-41d6-ac74-01178905870c


• Sinterklaasquiz 2020 

• Inspiratietraject CRPD 

• Inspiratietraject Samen beter naar een nieuwe GGZ 

 

 
 

 

“Stilzitten en naar theorie luisteren is er ook online 
niet meer bij”  

 

  

 

  

 

Online lesgeven - en krijgen - is een vak apart, zeker voor sommige modules. De afgelopen 

maanden hadden zowel trainers als deelnemers een vuurdoop. Kun je bijvoorbeeld online 

gespreksvaardigheden ontwikkelen en oefenen met een acteur? Twee pijlers van de training 

Communicatie en agressiebeheersing. “Intussen is gebleken dat dit boven verwachting goed 

werkt”, vertelt sr. trainer Jan Sleijfer. “Ook al praat je tegen een beeldscherm, de stem en 

gezichtsuitdrukking van een ‘agressor’ komen zeer realistisch over. Zo realistisch dat het 

dragen van een koptelefoon wordt aanbevolen, omdat anders de buren of kamergenoten zich 

kunnen afvragen wat er allemaal gaande is.” 

  

Theorie én actie! 

Sinds de omslag naar online onderwijs hebben de opleiders zich vlot bekwaamd in deze 

werkwijze. Gaandeweg zijn ook diverse modules op basis van de eerste ervaringen iets 

fijngeslepen. “In de module Communicatie en agressiebeheersing bijvoorbeeld bleken het blok 

zelfstudie (o.a. het analyseren van praktijkfragmenten) en klassikale nabespreking vlotter te 

gaan dan gepland, waardoor er meer tijd is om te oefenen met een acteur. Dit komt direct ten 

goede aan het behalen van de leerdoelen. Zelf oefenen sluit bovendien goed aan bij DJI’ers: 

dat zijn doeners.” Andere voorbeelden van gebruikte werkvormen en digitale middelen zijn 

petje op petje af, jigsaw, geïntegreerde e-learnings, quizzen, video-opdrachten en de 

https://sophie.oidji.nl/nl/app#/catalog/course/70fffd34-18e9-48cc-b5dd-58300b83845f
https://sophie.oidji.nl/nl/app#/catalog/course/49e6f588-a206-4d55-b1ac-efe3024fa4e7
https://sophie.oidji.nl/nl/app#/catalog/course/0071bfc4-6398-41ba-91bb-13f9abbfb762


DialogueTrainer. Online leren is dus theorie én actie! 

  

De module Communicatie en agressiebeheersing is onderdeel van de basisopleidingen voor 

piw’ers, dth’ers en complexbeveiligers. 

 

Scherp op voortgezet crimineel handelen tijdens 
detentie  

 

Voortgezet crimineel handelen tijdens detentie (VCHD) is een risico voor de veiligheid in 

een inrichting. Daarom is het van belang om hier scherp op te zijn, de signalen te 

herkennen en effectief te kunnen handelen. Voor medewerkers met justitiabelencontact 

is een training over dit thema ontwikkeld. Ga naar de training Voortgezet crimineel 

handelen tijdens detentie voor meer informatie en om in te schrijven. 

 

Nieuwe leden Commissie van Toezicht snel op 
vlieghoogte met introductietraining  

 

Kennis van en bekendheid met de geldende regelgeving in een justitiële inrichting draagt bij 

aan het verbeteren van de uitvoering van de taken van een lid van de Commissie van Toezicht 

(CvT). Voor nieuwe leden en secretarissen is daarom een introductietraining ontwikkeld. Zo 

beschikken zij snel over de benodigde kennis en informatie voor hun rol als CvT-lid. 

  

Gedeelde behoefte 

“De wens om nieuwe leden bij aanvang van hun werkzaamheden snel op vlieghoogte te 

brengen bestond al langer”, vertelt senior trainer/ontwikkelaar Mark. “De e-learning is in 

afstemming met de klankbordgroep CvT ontwikkeld en zal door het coördinerende orgaan 

actief bij aanstaande leden onder de aandacht worden gebracht.” 

  

Nieuwe leden van de CvT kunnen toegang krijgen tot de e-learning via ons Servicepunt 

(servicepunt@dji.minjus.nl of 088 07 27150). 

 

Metis-rapportages uitgebreid voor 

https://sophie.oidji.nl/nl/app#/catalog/course/75abffd8-7f5e-4d7f-a224-5f53b86f6326
https://sophie.oidji.nl/nl/app#/catalog/course/75abffd8-7f5e-4d7f-a224-5f53b86f6326


opleidingscoördinatoren  
 

De rapportages voor Opleidingscoördinatoren in Metis zijn uitgebreid met lesroosters en de 

interesse/wachtlijst. De OC’s kunnen in Metis de actuele lesroosters inzien van deelnemers op 

uitvoeringen die zijn afgerond, lopen of in de toekomst starten. Deze informatie helpt bij de 

afstemming met de planners in de inrichting. Daarnaast is informatie over de 

interesse/wachtlijst toegevoegd die de OC’s inzicht geeft in nieuwe en alternatieve 

uitvoeringen, wat inschrijving vereenvoudigt. 

 

  

 

Vakbekwaam zijn, vakbekwaam blijven  
 

  

  

  

Dit is een uitgave van het Opleidingsinstituut DJI. 

Vragen en reacties T 08807 27150 | E servicepunt@dji.minjus.nl. 

Verspreiding Deze nieuwsflits is verzonden naar de directeuren, opleidingscoördinatoren en 

de communicatiefunctionarissen van DJI. Tip: stuur hem intern door naar plv. directeuren en 

het middenkader, zodat ook zij op de hoogte zijn van het laatste opleidingsnieuws. 
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