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Account e-learnings GGZ Ecademy aanmaken 

E-learning GGZ Ecademy volgen? Koppel eerst je account! 

Via sophie.oidji.nl kun je 134 e-learnings van de GGZ Ecademy volgen. Hiervoor maak je via 
Sophie een account voor de GGZ Ecademy aan. Doorloop de onderstaande stappen om toegang te 
krijgen tot deze e-learnings, thuis en op je werkplek. Alvast veel plezier en succes met leren! 
 
1.  Koppelen Sophie aan GGZ-Ecademy 

a. Log buiten het DJI-netwerk in op Sophie via sophie.oidji.nl* 
b. Selecteer een e-learning module van GGZ-Ecademy (bijv. ‘Autismespectrumstoornis’). 
c. Klik op ‘Direct Inschrijven’ (rechts in het scherm). Je gaat nu naar de cursus. 
d. Klik op het groene puzzelstukje, je wordt nu doorgestuurd naar het leerplatform van GGZ-

Ecademy. 
e. Als je voor de eerste keer deze koppeling maakt, word je gevraagd je te registreren (of – als je 

al een account voor de GGZ Ecademy hebt - in te loggen met je al bestaande account). Vul je 
gegevens in. Gebruik daarbij jouw privé-e-mailadres, zodat je je account voor de GGZ 
Ecademy ook bij een andere (toekomstige)  werkgever/organisatie kunt blijven gebruiken. Op 
je privé-e-mailadres ontvang je dan een bevestigingslink.  

f. Je krijgt een melding ‘geslaagd’. 
g. Je kunt nu (thuis of op je werkplek) gebruik maken van de e-learning via GGZ-Ecademy; zie 

‘E-learning volgen’ hieronder. Doe dit vanuit Sophie. 

* Nog niet eerder ingelogd in Sophie? Klik dan op ‘wachtwoord vergeten’, vul je zakelijke 
e-mailadres in, klik op ‘aanvragen’ en je krijgt binnen een minuut een link om een nieuw 
wachtwoord aan te maken.  

 
2.  E-learning volgen 

Je kunt het beste buiten het netwerk van DJI de e-learning volgen, omdat binnen het DJI-netwerk 
geluid/beeld niet altijd werkt. 

a. Log in via sophie.oidji.nl 
b. Je kunt via ‘Mijn ontwikkeldossier’ in Sophie je openstaande e-learningmodules starten. Ook 

kan je nieuwe e-learningmodules opzoeken (via ‘opleidingen’ en dan aanvinken werkvorm: e-
learning) en starten: 
1.1. Selecteer een e-learning module van GGZ-Ecademy (bijv. ‘Autismespectrumstoornis’). 
1.2. Klik op ‘Direct Inschrijven’ (rechts in het scherm), je gaat nu naar de cursus. 
1.3. Klik op het groene puzzelstukje, je wordt dan doorgestuurd naar het leerplatform van 

GGZ-Ecademy en kunt de e-learning volgen.  

Alle e-learnings van de GGZ Ecademy filter je in Sophie via ‘Opleidingen’ > Leverancier ‘GGZ 
Ecademy’  
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