
Maak kennis met SOPHIE
Hét portaal voor alles omtrent leren en ontwikkelen bij DJI

‘Sophie’ is het online portaal van het Opleidingsinstituut DJI  
en organisatieonderdeel Rijksopleidingsinstituut tegengaan 
Radicalisering (hierna OI DJI/ROR). DJI-medewerkers kunnen  
hier zelf hun opleidingszaken regelen. Sophie ondersteunt  
hen om te kunnen excelleren in hun vak en draagt zo bij aan  
DJI-vakmanschap en professionaliteit.

Als ketenpartner of externe relatie maakt u ook gebruik van ons 
specialistische aanbod leer activiteiten. Met ingang van  
2 september 2019 kunt u dit bekijken en aanvragen via Sophie  
op keten.sophie.oidji.nl.

Sophie is afgeleid van het Griekse 
Sophia dat wijsheid betekent 

Beveiligde leeromgeving voor ketenpartners
Sophie is een beveiligde leeromgeving waarvoor alleen mede-
werkers van organisaties met wie wij samenwerkingsafspraken 
hebben, een account kunnen krijgen. Alleen bij ons bekende 
contactpersonen van ketenpartners - ‘coördinatoren’ - kunnen 
accounts voor medewerkers en leeractiviteiten bij ons aanvragen.

Account voor Sophie
Om de juiste medewerkers middels een account toegang tot 
Sophie te kunnen geven, zullen wij de coördinator altijd vragen 
om een aantal gegevens van de deelnemers. Deze gebruiken wij 
uitsluitend om de leeractiviteiten te kunnen verzorgen en geheel 
conform de AVG.

Zo werkt Sophie
Ga naar keten.sophie.oidji.nl om het aanbod te bekijken, uzelf of 
medewerkers in te schrijven of een groep of maatwerk aan te 
vragen.
 
Een groep of maatwerkopleiding aanvragen; medewerkers 
inschrijven
• Een groep of maatwerkleeractiviteit vraagt de coördinator aan 

in Sophie via Home g Contact.
• Wij nemen n.a.v. de aanvraag contact op om de gewenste 

leeractiviteit verder af te stemmen voor wat betreft inhoud, 
datum en locatie.

• De coördinator ontvangt vervolgens een e-mail met daarin een 
link naar de betreffende leeractiviteit in Sophie.

• De coördinator kan de deelnemers zelf inschrijven op de 
leeractiviteit OF hen met een link uitnodigen zich in te schrijven 
voor de leeractiviteit in Sophie.

• De coördinator ontvangt een bericht om de inschrijving goed- 
of af te keuren.

• De deelnemers ontvangen daarna een uitnodiging met 
informatie over de leeractiviteit (datum, locatie, tijd e.d.). Indien 
van toepassing kunnen zij lesmateriaal bekijken, gelijk de 
e-learning volgen, na afloop hun behaalde resultaten bekijken 
en een bewijs van deelname of certificaat downloaden.

• Ook kunnen deelnemers zichzelf uitschrijven – of een vervanger 
doorgeven – indien zij toch niet deelnemen aan de leeractiviteit. 
Hierop zijn onze leverings- en annuleringsvoorwaarden van 
toepassing.

 
Direct inschrijven kan via ‘Opleidingen’. De coördinator van de 
organisatie ontvangt dan een bericht om de inschrijving goed of af 
te keuren.
 
De coördinator kan altijd een actuele rapportage van de 
opleidingsactiviteiten van de betreffende organisatie in Sophie 
bekijken.

Vragen
Neem met vragen over het bovenstaande en andere  
ontwikkel vragen contact op met ons Servicepunt:  
T 088 07 27150 | E servicepunt@dji.minjus.nl

Direct naar Sophie: keten.sophie.oidji.nl

Opleidingsinstituut DJI
Vakbekwaam zijn, 
vakbekwaam blijven
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