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E-learnings volgen in Sophie 

Via sophie.oidji.nl kun je 280 e-learnings volgen. Dit kan direct en kosteloos. Met de onderstaande 
tips kun je snel aan de slag. 
 

• DJI’ers hebben via Sophie toegang tot 280 e-learnings (het aanbod wordt geregeld 
uitgebreid) 

• Sophie is via sophie.oidji.nl zowel op het werk als vanuit huis bereikbaar (hiervoor is dus 
géén DJI-netwerk nodig) 

• De e-learnings bevatten filmpjes. Deze werken overwegend niet in de DJI-omgeving. Wel 
vanuit huis, of op een stand-alone/laptop. 

• Je kunt ze gratis  en direct volgen met de knop ‘direct inschrijven’ 
 

Bekijk het aanbod 

Het totale aanbod e-learnings kun je in Sophie als volgt filteren: Opleidingen > filter ‘E-learning’ of 
‘Volledig online’ en het totale aanbod van 280 trainingen staat op een rij. 
 
E-learnings Opleidingsinstituut DJI bekijken 
In Sophie zijn de detentiespecifieke e-learnings te vinden onder leverancier ‘Opleidingsinstituut 
DJI’. Deze selecteer je als volgt: 
Opleidingen > Leeractiviteiten > ‘e-learning’ of ‘volledig online’ + leverancier ‘Opleidingsinstituut 

DJI’ 

 
E-learnings GGZ Ecademy bekijken 
De e-learnings van de GGZ Ecademy selecteer je als volgt: 
Opleidingen > leeractiviteiten > ‘e-learning’ of ‘volledig online’ + leverancier ‘GGZ Ecademy’ 

 
De eerste keer dat je een e-learning van de GGZ Ecademy volgt, dien je een account voor de GGZ 
Ecademy aan te maken en deze te koppelen aan Sophie. Bekijk de ‘Handleiding account e-
learnings GGZ Ecademy aanmaken’ om te zien hoe dat werkt. 
 
 

E-learnings forensische leerlijn bekijken 
De GGZ Ecademy heeft in samenwerking met het Expertisecentrum Forensische Psychiatrie de 
forensische leerlijn ontwikkeld. Deze leerlijn bestaat uit 22 e-learnings en is bestemd voor het 
totale forensische werkveld in al zijn contexten en functies. De forensische leerlijn bekijk je als 
volgt:  
Opleidingen > ‘Leerpaden’ 
Je ziet nu alle leerpaden die in Sophie staan. Als je rechts op de pagina ‘sorteert’ op alfabetische 
volgorde, komen de 5 forensische leerlijnen met daarin 22 trainingen onder elkaar te staan. 
 
E-learnings Skillstown Online Academy bekijken 
De e-learnings van Skillstown Online Academy zijn gericht op het ontwikkelen van algemene kennis 
en vaardigheden. Dit aanbod bekijk je als volgt: 
Opleidingen > leeractiviteiten > ‘e-learning’ of ‘volledig online’ + leverancier ‘Skillstown Online 

Academy’ 

 
 
Met vragen kunnen medewerkers ons Servicepunt bellen 088 07 27150 of mailen 
servicepunt@dji.minjus.nl.  
 
Alvast veel plezier en succes met leren! 


