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December is traditiegetrouw een maand om terug en vooruit te blikken. Het OI – of
eigenlijk DJI – kan terugkijken op een zeer productief opleidingsjaar, voor alle lagen
van DJI, van middenkader- en basisopleidingen tot colleges. Daarbij is ook continu
gewerkt aan vernieuwing, nieuwe leeractiviteiten, vereenvoudiging van processen en
verbetering van het gebruik van het online leerportaal Sophie. Dit en meer in deze
Nieuwsflits.
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Expertsessies VCHD
In het kader van veiligheid en penitentiaire scherpte organiseert het OI in
samenwerking met het hoofdkantoor zeven expertsessies VCHD (Voortgezet crimineel
handelen tijdens detentie) in verschillende regio’s. De deelnemers werken in die regio
bij de politie, het OM, GRIP en DJI (directeuren, hoofden veiligheid en piw’ers). 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 eerste twee sessies waren veelbelovend. Aan de hand van filmpjes, gemaakt met
en door medewerkers van de verschillende inrichtingen, waarin signalen van VCHD te
zien zijn, zijn de deelnemers met elkaar in gesprek gegaan over VCHD. Hieruit zijn
leer- en verbeterpunten gedestilleerd. Na afloop van alles sessies ontvangt de
stuurgroep VCHD een totaalpakket verbeterpunten. De eerste deelnemers vonden de
sessies zeer nuttig en gingen met een verscherpte blik naar huis.

Basisopleidingen vernieuwd
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De module ‘Leonardo voor
arbeidsmedewerkers’ is daarentegen per
1 januari 2020 geen onderdeel meer van
de Basisopleiding, maar wordt verzorgd
door het regionale bedrijfsbureau van InMade. Op deze manier krijgen de
deelnemers eerder instructie in
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account werken.

Leslocaties uitgebreid in Noord en Zuid
We zijn al geruime tijd op zoek naar meer en nieuwe leslocaties in het noorden en
zuiden voor een meer landelijke spreiding en daarmee kortere reistijd voor deelnemers
uit die regio’s. Dit is nu bijna gerealiseerd. In de loop van 2020 beschikt het OI over
volwaardige lesruimtes in Groot Bankenbosch (Veenhuizen) en Flight Forum3695
(Eindhoven) met theorielokalen, oefencellen, een dojo en kantoorruimte voor de duur
van circa 5 jaar. Daarnaast zijn aan de Raamweg (Den Haag) twee extra leslokalen
ingericht. In DC Zeist verhuizen we van gebouw 52 naar gebouw 50. Om de serious
game penitentiaire scherpte te kunnen huisvesten, zal er een verbouwing in het OI
Nieuwegein worden uitgevoerd. We kijken uit naar het moment dat de nieuwe locaties
operationeel zijn en doen er alles aan dit zo spoedig mogelijk te realiseren.

Winter School
Radicalisering en
extremisme:
inschrijven kan nog

College of
masterclass gemist?
Beluister onze podcasts.

Je kunt je nog aanmelden voor een of
meer bijeenkomsten van de Winter
School Radicalisering en extremisme.
Dit thema blijft een punt van zorg waar
we ook binnen DJI een bijdrage aan
kunnen leveren. Deelname is centraal
gefinancierd. Kijk hier voor het hele
programma.

Opdrachtbevestiging vervangt offertetraject
Met ingang van heden is ons offertetraject vereenvoudigd. Voor aanvragen van groepen
van het open aanbod (zoals gepubliceerd in de pdf-gids en Sophie) ontvang je in het

vervolg een opdrachtbevestiging in plaats van een offerte. Hierin staan de afspraken
die we over deze aanvraag hebben gemaakt. Het verzoek daarbij is om deze
zorgvuldig te controleren. Je hoeft hier alleen op te reageren indien er onjuistheden in
staan. Tegelijkertijd starten onze planners met de uitvoering van de opdracht en
stemmen de planning met je af zoals je gewend bent. Met deze vereenvoudiging is het
proces verkort, waardoor opleidingsaanvragen vlotter kunnen worden uitgevoerd.
Voor maatwerk blijft het offertetraject bestaan. Ook de facturatie blijft ongewijzigd.

Middenkaderopleidingen en specials voor
leidinggevenden
In 2019 is onder meer met middenkaderopleidingen (MKO’s) geïnvesteerd in het DJIleiderschap. Er zijn twee mko’s voor potentials gestart, 4 groepen voor beginnend
leidinggevenden en 1 voor ervaren leidinggevenden. Als vervolg hierop is een zestal
specials in de maak. Deze trainingen duren 1 tot 3 dagen en gaan over:

- Omgaan met verzuim
- De rol van leidinggevende in het D&R-proces
- Crisis als vergrootglas
- TOP-dossier P
- Detentierecht in de praktijk
- Penitentiaire scherpte
Vanaf het tweede kwartaal 2020 zijn deze te volgen. We houden je hierover op de
hoogte. Zowel de MKO’s als de specials zijn centraal gefinancierd.

Sophie
Om de opleidingsprocessen - van inschrijving, deelname aan en afronding
van leeractiviteiten tot en met facturatie en managementinformatie - zo goed mogelijk
te laten verlopen, vragen we je aandacht voor de onderstaande punten.

Open inschrijvingen
basisopleidingen 2020
Met het oog op de nieuwe aanwas,
Trigion-medewerkers en medewerkers
die al eerder bij DJI zijn begonnen, zijn
ook voor 2020 diverse Basisopleidingen
DJI gepland. In Sophie staan de data
van de open inschrijvingen en kunnen
medewerkers zich inschrijven of worden
ingeschreven.

Centrale financiering en
annuleringsvoorwaarden

Annulering nietgoedgekeurde inschrijvingen
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Deelnemers geven College Tour Criminologie
2019 een 8

In een reeks van 10 colleges hebben wetenschappers en (interne) praktijkdeskundigen
het thema criminologie belicht. We kijken terug op succesvolle bijeenkomsten met
gemiddeld 77 deelnemers. Zij vonden de colleges inspirerend en waardeerden deze
gemiddeld met een 8. Inzicht in opvattingen, historie, achtergronden en een passende
benadering tijdens detentie kunnen bijdragen aan succesvolle re-integratie en
vermindering van recidive. Ook van het laatste college kun je de podcast beluisteren
via onze podcast-pagina.
College Tour Criminologie 2020
De inschrijving voor de College Tour Criminologie 2020 is alweer geopend. Klik hier
voor het gehele programma.

Nieuw: Leider Sportieve Recreatie Train de
trainer
Met Reclassering Nederland en Stichting NSA heeft het OI een convenant getekend
waardoor de Ilo’ers justitiabelen kunnen opleiden tot Leider Sportieve Recreatie. Dit is
een kwalificatie en landelijk erkend diploma waarmee zij na hun detentie een goede
kans hebben op de arbeidsmarkt. Om de justitiabelen te mogen opleiden volgen de
Ilo’ers zelf eerst de ‘Leider Sportieve Recreatie Train de trainer’. Deze training telt 3
lesdagen en diverse opdrachten en heeft een doorlooptijd van 6 tot 12 maanden. Na

afloop kan de Ilo’er zijn Proeve van Bekwaamheid aanvragen. Kijk op Sophie voor
meer informatie, startdata en om aan te melden.

Nieuwe verdeling
accounts

Kenniskalender
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Ook in 2020 organiseert het OI weer tal

gepland. Meer activiteiten volgen in de
loop van 2020.

Masterclass RemBrand!
Hoe verklein je de kans op brand en zorg je voor minder slachtoffers en schade? En
wie kan hieraan bijdragen? Brandveiligheid is een thema van diverse partijen. Het is
een coproductie, waarbij we toe moeten naar meer scenario-denken. In de
masterclass RemBrand! zoomen we in op de brandveiligheid in justitiële inrichtingen,
zowel inhoudelijk als procesmatig. De masterclass vindt plaats op 10 maart 2020 en is
gericht op directeuren, plaatsvervangend directeuren en hoofden veiligheid.
Klik hier voor meer informatie en om in te schrijven.

Wij wensen je een leerzaam
en vakkundig 2020!
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