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Het nieuwe normaal heeft langzaamaan zijn intrede gedaan in onze
opleidingsuitvoering. Ondanks het grotendeels stilvallen van de fysieke
opleidingsuitvoering vanaf half maart tot in april zijn in het eerste halfjaar 15048
deelnemers gestart met een opleiding. Dankzij ‘robuuste’ lesroosters kunnen we
de opleidingsuitvoering continueren ongeacht nieuwe - strengere of soepelere COVID-19-richtlijnen. We verwachten dan ook een druk tweede halfjaar en in
totaal circa 25.000 cursisten in 2020. In deze zomernieuwsflits lees je het laatste
opleidingsnieuws.
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Online opleiden blijft de lijn
Naar aanleiding van verzoeken en wensen van inrichtingen voor trainingen op locatie in plaats
van online, heeft het OI overlegd met de hoofddirecteur van DJI welke lijn voor DJI leidend

blijft of wordt. De uitkomst hiervan is dat de reeds ingezette lijn van online onderwijs in stand
blijft in navolging van de landelijke COVID-19-richtlijnen, tenzij het dit echt niet mogelijk of
wenselijk is. Op basis van inhoudelijke afwegingen (bijvoorbeeld of leerdoelen wel of niet
behaald kunnen worden) is/wordt per leeractiviteit of module besloten of deze toch fysiek op
locatie moet plaatsvinden. Dat betekent dat we leeractiteiten/bijeenkomsten als volgt
verzorgen:
1. online als het kan
2. met 1,5 meter afstand als dit nodig is (om de leerdoelen te behalen)
3. < 1,5 meter (met mitigerende maatregelen) voor vitale vaardigheden waarbij fysiek
contact noodzakelijk of onvermijdelijk is
Alle leeractiviteiten zijn hiertoe op inhoudelijke gronden ingedeeld in de bovenstaande
categorieën.
Goed werkend device is voorwaarde
Voorwaarde voor effectief online onderwijs is dat de deelnemers beschikken over een goed
werkend device. Momenteel inventariseren we de knelpunten op dit gebied. Uitgangspunt
hierbij is dat dit een lokale verantwoordelijkheid is.
Plenaire startbijeenkomst op locatie
Voor langdurige opleidingen kan de start plenair op een opleidingslocatie plaatsvinden. Het
doel hiervan kan kennismaking, teamvorming, of bijvoorbeeld het uitdelen van materialen zijn.

Twee nieuwe opleidingslocaties opgeleverd
Er is extra ruimte bijgekomen voor opleiden in het noorden en zuiden van het land. Met de
locaties Eindhoven en Bankenbosch erbij, hebben we samen met onze locaties Den Haag,
Nieuwegein en Zeist een brede landelijke spreiding voor het verzorgen van trainingen en
opleidingen. Er is hard gewerkt aan het bouwen van oefencellen voor celinspectie,
sportruimtes met dojomatten, leslokalen, vergaderruimte en werkplekken. Per 1 september
zijn de nieuwe locaties in gebruik.

Basisopleiding DJI bedrijfsorganisatie In-Made voor
arbeidsmedewerkers gepland

Er zijn twee nieuwe uitvoeringen gepland voor de BOIMA. Dit is deel 3 van de Basisopleiding
DJI voor arbeidsmedewerkers. Deze opleiding duurt 5,5 dag verspreid over zes weken.
Startdata: 26 oktober en 16 november. Aanmelden kan via servicepunt@dji.minjus.nl.

Vrije plaatsen bij online College Tour Criminologie
Sinds de coronacrisis is de College Tour Criminologie online uitgevoerd. Daarmee zijn er meer
plaatsen beschikbaar gekomen. Via Sophie is het nog mogelijk om je aan te melden voor een
of enkele van de resterende vier sessies.

Training detentierecht gedifferentieerd naar functie
De training detentierecht voor afdelingshoofden en juridisch medewerkers is doorontwikkeld
en gedifferentieerd voor de twee functiegroepen. Voor afdelingshoofden ligt het accent op
praktische juridische kennis. De juridisch medewerkers krijgen daarnaast een stevigere
theoretische basis en meer actualiteit. Ook kunnen zij tijdens de training kennis maken met de
collega’s wat handig is als eenpitter. Klik voor meer informatie:
Detentierecht voor afdelingshoofden
Actualiteitentraining detentierecht voor juridisch medewerkers

Kenniskalender
Kijk in de Kenniskalender voor de masterclasses, colleges en kennisbijeenkomsten van het OI
in 2020/2021.

Vakbekwaam zijn, vakbekwaam blijven
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