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Weldra sluiten we het boek 2020. Een jaar dat alledaags begon, zich ongemeen ontwikkelde 

en eindigt met een harde lockdown. Daarbinnen draaide ook het OI door. Ondanks de 

omstandigheden is 2020 een productief opleidingsjaar geworden: maar liefst de helft van de 

blended uitvoeringen is doorgegaan. Dit is mede te danken aan de deelnemers, 

opleidingscoördinatoren en alle betrokkenen van de DJI-organisatieonderdelen. Samen met 

het OI-team hebben zij een flinke dosis innovatie, aanpassings- en doorzettingsvermogen en 

het nodige geduld en begrip getoond. Dan is heel veel mogelijk. Nu op naar 2021. Ook dan 

staat het OI weer voor je klaar met detentiespecifieke leeractiviteiten, waaronder het 

opleidingsaanbod gericht op de Wet straffen en beschermen. Dit en meer in deze korte 

Nieuwsflits. 

  

 

Opleidingsaanbod Wet straffen en beschermen  

   

 

Splitsing thema Beroeps- en Basisopleidingen DJI  

   

 

College Tour Criminologie: ook online een succes  

   

 

Tot slot wensen we jou …  

   

   
 

  

Opleidingsaanbod Wet straffen en beschermen  
 



De Wet straffen en beschermen treedt naar verwachting op 1 mei 2021 in werking. Met een 

opleiding of college doen zowel nieuwe medewerkers als zittend personeel de benodigde 

kennis en vaardigheden op om hier binnen de kaders van het gevangeniswezen uitvoering aan 

te kunnen geven. Op Opleidingsaanbod Wet straffen en beschermen staat het 

opleidingsaanbod voor de verschillende functiegroepen op een rij. 

 

College Wet straffen en beschermen 

Een aanrader is het online college Wet S&B. Daarmee ben je in 2 uur op de hoogte van de Wet 

S&B en weet je wat deze betekent voor het werk rond het traject van een gedetineerde. Het 

eerste college is al in januari gepland. Ga voor de data en deelname naar College Wet straffen 

en beschermen. 

 

Splitsing thema Beroeps- en Basisopleidingen DJI  
 

Het thema ‘Beroeps- en Basisopleidingen DJI’ wordt per 1 januari 2021 gesplitst in 

Beroepsopleidingen en Basisopleidingen DJI. De twee thema’s zijn dan apart zichtbaar op 

Sophie, in de opleidingsgids en in de Metis-rapportages. Deze splitsing sluit aan op het feit dat 

functiescholing en een mbo/hbo-diploma twee verschillende speerpunten zijn binnen DJI. 

Bovendien is het een enorm volume, namelijk een kwart van het totaal aantal verzorgde 

opleidingen. Vanaf januari kun je in Metis in één oogopslag zien hoeveel opleidingen van welk 

thema in jouw organisatieonderdeel zijn gevolgd. 

 

College Tour Criminologie: ook online een succes  
 

  

 

  

 

http://oi-dji-intranet.minvenj.nl/themas/opleidingsaanbod-wet-straffen-en-beschermen.aspx
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De College Tour Criminologie is na 8 colleges afgerond. In januari startten we met 

bijeenkomsten op locatie om later online te vervolgen. Dat was nieuw en wel even spannend. 

Sr. opleider Sara Windsant kijkt terug op een succesvolle reeks. “We waren live ontmoetingen 

gewend waarbij interactie en discussie goed mogelijk zijn. De drempel om vragen te stellen 

lijkt ook lager. Online ging het echter ook goed. Deelnemers benoemen (natuurlijk) het 

ontbreken van reistijd, maar ook de laagdrempeligheid om deel te nemen. En ze waardeerden 

de mogelijkheid om vanuit je eigen huis te kunnen werken aan kennisontwikkeling.” 

Gemiddeld waren er telkens zo’n 80 deelnemers met een uitloper naar 120. 

 

Tot slot wensen we jou …  
 

De medewerkers van het Opleidingsinstituut DJI wensen je... 

Fijne feestdagen & een leerzaam en bovenal gezond 2021 toe! 

  

Tip: bekijk de video buiten connect/DJI-omgeving voor het beste resultaat (met geluid). 

 

  

 

  

 

Vakbekwaam zijn, vakbekwaam blijven  
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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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