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Binnen DJI werken we met een complexe doelgroep. Samen met ketenpartners 

bieden we justitiabelen de kans om te werken aan een succesvolle terugkeer naar 

de maatschappij. Dit mensenwerk - door DJI’ers, voor ingeslotenen – vraagt om 

speci�eke vaardigheden en een �exibele, professionele organisatie. Daarom 

investeert DJI in het vakmanschap van de medewerkers. Als detentiespecialist en 

opleider draagt het Opleidingsinstituut (OI) DJI hier met leeractiviteiten in belang-

rijke mate aan bij. Dit gebeurt vanuit de visie dat leren meer is dan opleiden. 

Praktijkleren wordt daarbij steeds belangrijker: lerend werken en werkend leren. 

Het OI maakt de balans op voor januari – juni 2021.

Klik op         voor meer informatie.
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Continuïteit tijdens coronapandemie gerealiseerd
Na een spannend jaar waarin in sneltreinvaart fysieke bijeenkomsten zijn omgebouwd naar online 

bijeenkomsten, lijkt de eerste hel� van 2021 een nieuw normaal. Concreet betekent dit dat we alle 

opleidingen verzorgen, online als het kan en fysiek als het moet. Hoewel door corona nog steeds 

groepen worden geannuleerd, draaien relatief meer groepen door dan vorig jaar. Ook de randvoor-

waarden zijn op orde: de trainers zijn helemaal thuis in het online onderwijs, deelnemers worden 

waar nodig snel op weg geholpen en de online omgeving werkt naar wens. Maar we blijven kritisch 

en werken door aan verbetering op alle fronten.
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Aantal deelnemers per thema 
Van januari t/m juni 2021 hebben 24.096 cursisten deelgenomen aan een leeractiviteit. 71% hiervan was volledig online. De andere 29% was blended: 
een mix van online klassikale bijeenkomsten, fysieke bijeenkomsten en e-learning. Het accent lag daarbij op de volgende opleidingen/trainingen:

Zo’n 92% van het totale volume is verzorgd binnen DJI en 8% aan ketenpartners.

Basisopleidingen DJI
modules uit alle 
expertise gebieden

Integriteit & 
Samenwerking
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Beroeps- en Basisopleidingen DJI

Aantal deelnemers gestart per Basisopleiding DJI

Basisopleiding DJI tot complexbeveiliger 489

Basisopleiding DJI tot PIW'er en arbeidsmedewerker (deel 1 en 2) 225

Basisopleiding tot buitengewoon opsporingsambtenaar 136

Basisopleiding DJI tot PIW'er en arbeidsmedewerker (deel 2) 130

BOA hercertificering 82

Basisopleiding DJI bedrijfsorganisatie InMade voor arbeidsmedewerkers (deel 3) 65

Introductiemodule RJJI 44

Onderhoudstraining rijvaardigheid DV&O 41

Praktijkopleider voor arbeidsmedewerkers 40

Basisopleiding DJI tot medewerker bureau inlichtingen en veiligheid 12

Basisopleiding DJI tot complexbeveiliger Verkort Trigion 11

Totaal 1.275

Aantal deelnemers gestart per beroepsopleiding

Beroepsopleiding Beveiliger 2 (mbo 2) 83

Beroepsopleiding Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen Instroom (mbo 4) 62

Praktijkbegeleider Beveiliger mbo 2 en Coördinator beveiliging mbo 3 44

Beroepsopleiding Beveiliger 3 Doorstroom (mbo 3) 35

Beroepsopleiding Begeleider Specifieke Doelgroepen (mbo 3) 27

Beroepsopleiding Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen Doorstroom (mbo 4) 26

Praktijkbegeleider BSD mbo 3 en PBSD mbo 4 13

Totaal 290

1.275

290

Beroepsopleidingen

Basisopleidingen DJI

jan-jun 2021

Aantal deelnemers Beroeps en 
Basisopleidingen DJI janjun 2021



Aantal uitvoeringen per maand
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Gestarte OI-uitvoeringen 2020

Gestarte OI-uitvoeringen 2021 Geannuleerde geplande OI-uitvoeringen
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Gestarte OIuitvoeringen betreffen uitvoeringen die het OI verzorgt met online en fysieke bijeenkomsten. Elearnings vallen hierbuiten.

Hoewel het volume weer op niveau is, blijft het aantal annuleringen een zorg: twintig procent van de geplande OIuitvoeringen wordt geannuleerd.



Ketensamenwerking

Bij het ontwikkelen en uitvoeren van leeractiviteiten is altijd oog voor ketensamenwerking.

Het tweede DJI Academyjaar is afgerond. Centraal in het programma van 

masterclasses en online bijeenkomsten stond de strategische samenwerking 

met de regionale netwerkpartners. Een substantieel deel van de deelnemers 

werkt bij een ketenpartner. De ‘diners pensants’  regionale, bestuurlijke 

bijeenkomsten met netwerkpartners – hebben de deelnemers nog tegoed. Die 

zullen dit jaar, zodra het kan, fysiek worden georganiseerd. Verder is het nieuwe 

programma in ontwikkeling. 

In het kader van veiligheid en penitentiaire scherpte heeft het OI in samenwer

king met het hoofdkantoor eind 2019 expertsessies VCHD (Voortgezet crimineel 

handelen in detentie) in verschillende regio’s georganiseerd, voor medewerkers 

van de politie, het OM, GRIP en DJI. Begin 2022 vinden de laatste sessies plaats. 

Aan de hand van filmpjes, waarin signalen van VCHD te zien zijn, gaan de 

deelnemers tijdens deze sessies met elkaar in gesprek over VCHD. Het directe 

doel is het verhogen van de awareness ten aanzien van VCHD en het versterken 

en uitbreiden van de externe contacten in relatie tot VCHD. De sessies zijn erg 

succesvol en leveren leer en verbeterpunten op. Als ze allemaal hebben plaats

gevonden, ontvangt de stuurgroep VCHD een totaalpakket verbeterpunten.

 

Sinds februari 2020 kunnen medewerkers een interactieve VCHDelearning 

volgen via Sophie.

In samenwerking met het lectoraat Transmuraal Herstelgerichte detentie 

(Avans), expertisecentrum KIND en Restorative Justice (academy) Nederland is 

een training ‘Ambassadeursopleiding Herstelgericht en slachtofferbewust 

werken’ ontwikkeld. De driedaagse training is gericht op ambassadeurs. 

Netwerksamenwerking is één van de thema’s van de training. De training is te 

boeken via Sophie.

https://sophie.oidji.nl/nl/app#/catalog/course/75abffd8-7f5e-4d7f-a224-5f53b86f6326
https://sophie.oidji.nl/nl/app#/catalog/course/368d375a-d52f-4d21-b91d-3110b4407e0c


DJI Academy

Voor krachtig leiderschap, verbinding en ontwikkeling

Met een programma van masterclasses en netwerkbijeenkomsten ondersteunt 

de DJI Academy directeuren in de uitoefening van hun functie. Zowel binnen DJI 

als in de ketensamenwerking. Strategische samenwerking met regionale 

netwerk partners stond het aflopen academiejaar centraal. De uitspraak ‘de 

justitiabele is van de maatschappij’ is hierbij een belangrijke leidraad en legt 

nadruk op het Leefen Werkklimaat in de inrichting en op samenwerking met de 

netwerkpartners.

Het programma 2020/2021 is helemaal online uitgevoerd, waardoor vooral 

inhoudelijke verdieping aandacht kreeg. Het ontmoeten van collega’s en 

netwerkpartners hebben de deelnemers nog tegoed. Zodra het fysiek kan, 

gebeurt dit in de vorm van ‘diners pensants’. Dit zijn regionale, bestuurlijke 

bijeenkomsten met netwerkpartners. 

Voor plv. (vestigings)directeuren loopt het intervisieprogramma Petrarca.

Leiderschapsontwikkeling middenkader
Voor het middenkader staat ontwikkeling van leiderschap gekoppeld aan het 

kernproces en tegen de achtergrond van een veranderende DJIorganisatie 

centraal. De uitvoering is gekoppeld aan de opleidingsplannen van de inrichtingen 

en daarmee geïntegreerd en maatwerk. Een concreet voorbeeld hiervan zijn de 

transferworkshops waarmee de verbeterpunten voor het D&Rmanagement in 

kaart worden gebracht en een verbeteradvies op maat wordt gemaakt.



Met innovatie maken we leren leuker en effectiever. De onderstaande middelen zetten we steeds meer in.

Het onderdeel Penitentiaire Oriëntatie is het eerste vak dat een deelnemer in de 

basisopleiding tegenkomt. Dit vak helpt de deelnemer zich daadwerkelijk te 

oriënteren en voor te bereiden op zijn of haar nieuwe werkomgeving. Het afgelopen 

jaar is gewerkt aan een online escaperoom voor het onderdeel Penitentiaire 

Oriëntatie. Dit nieuwe, interactieve jasje geeft de deelnemer het gevoel dat hij 

‘echt’ een kijkje heeft kunnen nemen in een penitentiaire inrichting voordat hij of 

zij start met de werkzaamheden. Zo sluiten we nóg beter aan op de praktijk. Op dit 

moment ligt er een conceptversie klaar van de online escaperoom. Deze bestaat 

uit verschillende deuren met hierin diverse leeractiviteiten. Als de deelnemer alle 

deuren voltooit, verlaat hij de PI om vervolgens richting huis te gaan. Net zoals in 

het ‘echt’.

Met de DialogueTrainer train je interactief online gespreksvaardigheden.  

Samen met medewerkers van de werkvloer zijn realistische scenario’s geschreven 

voor de DialogueTrainer. Deze worden gebruikt in diverse trainingen, zoals de 

nieuwe reeks online minicursussen over somber, angstig, verward en grensover

schrijdend gedrag en gedrag dat samenhangt met een licht verstandelijke beperking 

of een verslaving.

Met gepaste coronamaatregelen is de Serious Game penitentiaire scherpte het 

afgelopen half jaar weer aangeboden. Het scenario is recent vernieuwd.  

Het realistische decor is opgebouwd in onze opleidingslocatie Nieuwegein.  

Tijdens de ruim 2 uur durende game strijden twee teams tegen elkaar met het 

oplossen van kritische werksituaties, gevolgd door een (plenaire) nabespreking. 

Doel van de game is het vergroten van de penitentiaire scherpte. De deelnemers 

zijn enthousiast. Een veelgehoorde opmerking na afloop: ‘De tijd vloog!’

Er zijn twee nieuwe interactieve tafels aangeschaft waarmee we nu in totaal 

beschikken over zes tafels voor DJI (drie voor het OI en drie voor RJJI).  

Compleet met schermen, waardoor ze voldoen aan de RIVMrichtlijnen. Aan de 

interactieve tafel ga je onder leiding van een gespreksleider met elkaar in gesprek. 

De tafel biedt plaats aan acht deelnemers en kan op locatie worden ingezet. Erop 

geprojec teerd zien de deelnemers filmfragmenten, vragen, scores en knoppen aan 

de hand waarvan het gesprek over dilemma’s of kennis op gang komt. De interac

tieve tafel wordt momenteel ingezet in trainingen D&R, integrale veiligheid en 

vakmanschapsdagen.

Gedrag oefenen kan met behulp van virtual reality en 360 gradenfilm:  

wie de bril opzet, beleeft een situatie met gedetineerden als levensecht en 

reageert daarop. De trainer en medecursisten kijken mee en geven feedback.  

Door een situatie zo reëel mogelijk na te bootsen en door extra spanning aan te 

brengen ontstaan waardevolle leermomenten tijdens de leeractiviteit. De VRset 

wordt ingezet in de training psychopathologie en de vakmanschapsdagen.

Het online leerportaal Sophie ondersteunt de medewerker in zijn ontwikkeling. 

Het telt 265 vrij en gratis te volgen elearningmodules, bevat een overzichtelijke 

online catalogus en biedt de mogelijkheid tot inschrijven, leerpaden bekijken en 

uitstippelen, portfolio vullen en meer.

Innovatie



Wetenschappelijk onderzoek naar effecten 

Moreel beraad en haar bijdrage aan moreel vakmanschap
Het onderzoek naar de effecten van Moreel beraad op het Vakmanschap van 

onze medewerkers is in een volgend stadium beland. De eerste resultaten zijn 

gedeeld met alle directeuren tijdens een sociëteitsbijeenkomst. Moreel beraad 

is een gesprek waarin de deelnemers gezamenlijk een ethische kwestie bespre

ken. Dit gebeurt aan de hand van een gestructureerde gespreksmethode en met 

een deskundige gespreksleider. 

Het VUMC heeft het onderzoek geleid. De resultaten zijn gebaseerd op 155 

moreel beraden in Leeuwarden, Zwaag en Nieuwegein. Controlelocaties zijn 

Almere, Leeuwarden en Vught. Het onderzoek spitste zich toe op de hoofd

thema’s opbrengst werkpraktijk, inhoudelijke bespreking, kwaliteit dialoog en 

gespreksleider & methode. Dedeelnemers en gespreksleiders beoordelen deze 

onderzoeksthema’s gemiddeld met een 7,5. 

De conclusie is dat Moreel beraad een belangrijke kwalitatieve bijdrage levert 

aan de volgende onderwerpen:

• Casusniveau (o.a. inzicht, handelingsalternatieven, besluit en compromis)

• Leren als professional (o.a. morele competentie, zelfzorg, morele distress en 

morele veerkracht)

• Leren als team (samenwerking, besluitvormingsprocessen en constructieve 

onenigheid)

• Beleid (maken, aanpassen, implementeren en coeigenaarschap van beleid)

• Cultuur & identiteit (veilige & lerende organisatie, Just Culture en kernwaarden 

van de organisatie)

Het ‘geweten’ van Elementaire zelfverdediging trainen in complexe 
scenario’s
Elementaire zelfverdediging (EZ) is de grootste module van de basisopleiding. 

Fysiek ingrijpen is een ultiem middel in situaties waarbij allerlei elementen 

spelen en een breed scala van kennis en vaardigheden wordt ingezet.  

Samen met de Vrije Universiteit Amsterdam (afdeling bewegingswetenschappen) 

hebben we onderzocht hoe – net als in het echt – deze kennis en vaardigheden 

in realistische casuïstiek kunnen worden samengebracht en geoefend. In 2022 

zal de uitrol plaatsvinden van de integratie van de module EZ en de overige 

modules. 

Scenario’s ontwikkeld
Samen met de fysieke trainers, coördinatoren van de expertiseteams van het OI 

en de wetenschappers van de VU zijn diverse scenario’s ontwikkeld en uitge

speeld en klaar om in te zetten in de training EZ. Zodra het kan – vanuit de 

coronasituatie – zal telkens een trainer van een ander expertisegebied meelopen 

in de training EZ om de scenario’s in de praktijk met de deelnemers te kunnen 

oefenen. 



Reflectie: meer aandacht voor teamdynamiek 

Na drie jaar vakmanschap zien we een verschuiving op de vakmanschapsladder. 

Daar waar eerder trede 3 en 4 (methodieken Praten over je vak en Moreel 

beraad) veel werden afgenomen, is er nu meer vraag op trede 1. Trede 1 gaat 

over teamdynamiek, samenwerking, teamontwikkeling en coaching. Aandacht 

voor vaak ingewikkelde en complexe teamdynamiek is binnen DJI kennelijk van 

groot belang. Daar waar teams nog geen goed werkende, open, transparante 

teams zijn, zijn Praten over je vak en Moreel beraad een stapje te hoog gegrepen. 

Veiligheid en openheid zijn randvoorwaarden om te komen tot gezamenlijk 

onderzoek en leren. DJI is een mensenorganisatie en hoe wij als medewerkers 

met elkaar omgaan en samenwerken verdient structureel aandacht. Hoe beter 

we samenwerken, hoe effectiever we worden in de uitvoering van ons werk.

Als gevolg van corona zijn genoemde leeractiviteiten noodgedwongen stil 

komen te liggen. Tegelijkertijd zien we een accentverschuiving naar de basis

opleidingen. Deze draaien door. In het programma hebben reflectie, intervisie, 

casuïstiek en het ontwikkelen van een professionele beroepshouding meer 

aandacht gekregen.



Penitentiaire scherpte 

Recent is een aantal nieuwe leeractiviteiten ontwikkeld die bijdragen aan het 

verbeteren van penitentaire scherpte:

In de Basisopleiding DJI tot medewerker Bureau Inlichtingen en Veiligheid 

bekwamen medewerkers zich op gebied van veiligheid in de inrichting. 

Belangrijke aandachtsgebieden daarbij zijn VCHD, radicalisering en penitentiaire 

scherpte. Ze leren werken volgens een landelijke basisstandaard. Zo vergroten zij 

het effect van hun activiteiten.

Gastvrij beveiligen is een nieuwe manier van beveiligen en gaat hand in hand 

met proactief beveiligen. Gastvrij zijn is zoveel meer dan een kop koffie schenken 

of een standaard scenario uitvoeren. Het gaat erom dat je écht contact maakt 

met mensen. De kennis en informatie die je daarmee vergaart is van grote 

toegevoegde waarde in de veiligheidsketen.

Serious game penitentiaire scherpte
Het scenario van de Serious Game penitentiaire scherpte is vernieuwd.  

Hierin komen deelnemers terecht in situaties waarin zij verschillende veiligheids

handelingen uitvoeren, zoals celinspectie, boeien en fouilleren. Ook doet de 

serious game een beroep op het probleemoplossend vermogen en communica

tieve vaardigheden.



Kenniskalender
In 2021 heeft het OI een groot aantal themabijeenkomsten en collegereeksen 

georganiseerd.

DJI Academy
Thema: Masterclasses Reflectietafels met ketenpartners (diners pensants)

Voor wie: (plv.) DJIdirecteuren en regionale ketenpartners

1. Zwolle   23 september 2021

2. Arnhem   12 oktober 2021

3. Grave/Vught   9 november 2021

4. Ter Apel   16 november 2021

5. PI Achterhoek  18 november 2021

6. Leeuwarden/Veenhuizen 9 december 2021

7. Huis van Herstel (n.t.b.)

8. JC Zaanstad (n.t.b.)

9. PI Lelystad (n.t.b.)

10. DC Schiphol (n.t.b.)

11. PI Heerhugowaard (n.t.b.)

ROR en PARE (Programma Aanpak Radicalisering en Extremisme DJI)
Thema: Online conferentie Extremisme anno 2021

Voor wie: DJI aandachtsfunctionarissen, hoofden D&R, afdelingshoofden en 

ketenpartners

Datum: 9 november 2021



Veilige en kansrijke D&R

Detentie en reintegratie is het kernproces ten behoeve van de begeleiding van 

justitiabelen. Binnen DJI zijn we volop bezig om dit te verbeteren, onder meer 

vanuit de D&Rplaat en de inrichtingsspecifieke ‘foto’. Trajectdenken en –werken 

en interdisciplinair werken zijn belangrijke ontwikkelpunten.

Het OI ondersteunt het verbetertraject vanuit Vooruit naar de bedoeling met 

opleidingen en de transferworkshop als belangrijke tool. Tijdens de transfer

workshop worden de ontwikkelpunten voor het middenkader inzake het 

D&Rproces in kaart gebracht en er volgt een verbeteradvies op maat.  

De transferworkshop heeft al op een aantal locaties plaatsgevonden met 

positieve reacties zoals “Dít is pas verbinding zoeken met elkaar’’, “Ik heb 

nieuwe dingen geleerd” en “Deze dag heeft mij handvatten gegeven waar mijn 

team en ik morgen mee aan de slag kunnen”. Na deze start volgt afhankelijk 

van de ontwikkelpunten van de inrichting een traject dat bestaat uit bijvoorbeeld 

coaching, gemixte trainingen, sturing of feedback. 

Vernieuwing leeractiviteiten met nieuwe Wet straffen en beschermen
(voor het gevangeniswezen)
Op 1 juli 2021 is de nieuwe Wet straffen en Beschermen ingegaan. De gevolgen 

van deze wet, de risicoscreener, het nieuwe toetsingskader en het nieuwe 

wegingskader (t.b.v. vrijheden) zijn verwerkt in het opleidingsaanbod. Voor 

nieuwe medewerkers in de basisopleidingen. En voor zittend personeel in een 

college en ander aanbod. Het gaat onder meer om kennis en vaardigheden op 

het gebied van het nieuwe toetsingskader, trajectgesprekken en reintegratie

doelen. Meer informatie vind je onder het thema Opleidingsaanbod Wet 

straffen en beschermen (alleen in te zien door DJI’ers).

Diploma Leider Sportieve Recreatie
Met het landelijke erkende diploma Leider Sportieve Recreatie vergroten 

justitiabelen hun kansen op de arbeidsmarkt. Deze kwalificatie kunnen zij 

tijdens detentie behalen onder leiding van een ILO’er. Voorwaarde is dat de 

ILO’ers hier eerst zelf een Proeve van bekwaamheid voor halen. Hiertoe is de 

Leider Sportieve Recreatie Train de trainer ontwikkeld. 

http://oi-dji-intranet.minvenj.nl/themas/opleidingsaanbod-wet-straffen-en-beschermen.aspx
http://oi-dji-intranet.minvenj.nl/themas/opleidingsaanbod-wet-straffen-en-beschermen.aspx
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