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Met deze Nieuwsflits houden we je op de hoogte van ontwikkelingen bij en
nieuwe producten van het Opleidingsinstituut DJI.
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Meld nu nieuwe medewerkers aan voor ‘Basisopleiding tot
bewaarder/complexbeveiliger - justitieonderdelen’
Om de uitvoering van de opleidingsplannen mogelijk te
maken, is in het programma Vakmanschap rekening
gehouden met vervanging van executieve medewerkers die in
roosters werken. De werving van nieuwe medewerkers vindt
momenteel langs verschillende kanalen plaats: via DV&O, het
SSC en de vestigingen zelf. Om de nieuwe aanwas zo snel
mogelijk te kunnen inzetten, starten er maandelijks (als
eerste in juni!) basisopleidingen tot
bewaarder/complexbeveiliger (BEJO). Meld nu je nieuwe
medewerkers aan voor de BEJO op het ServicePortaal.
Inmiddels zijn al circa 200 nieuwe tijdelijke of vaste
medewerkers in opleiding of opgeleid.

Themadag voor opleidingscoördinatoren op 15 mei 2017
Opleidingen voor medewerkers zijn een actueel item in alle
vestigingen. Om dit goed te coördineren hebben veel
vestigingen een opleidingscoördinator of contactpersoon
opleidingen. Om hen in staat te stellen hun rol nog beter te
kunnen uitoefenen, zijn zij uitgenodigd voor een themadag. In
diverse workshops worden zij meegenomen in actuele
onderwerpen, zoals het opleidingsplan, e-learning, trainingen
g-beleid, vakmanschap en inkoop. Aanmelden kan nog
via info-oi@dji.minjus.nl.

Alle e-learningtrainingen vrij toegankelijk
Alle trainingen in de elektronische leeromgeving (elo) zijn
vanaf nu vrij toegankelijk voor DJI-medewerkers. Dat
betekent dat deelnemers geen sleutel meer hoeven aan te
vragen en alle trainingen naar keuze kunnen volgen. Voor de
communities (besloten online platforms) is nog wel een sleutel
nodig.
“Bruikbare, mooie trainingen voor de medewerkers” – Léonie
de Bot, directiesecretaris PI Rotterdam
In de elo (e-learningomgeving) kunnen medewerkers naast
DJI-specifieke trainingen een scala aan trainingen voor de
persoonlijke ontwikkeling volgen op diverse thema’s, zoals
communicatie, persoonlijke effectiviteit, management en
veiligheid. Ze staan onder het kopje ‘Algemeen’. Léonie de
Bot, directiesecretaris PI Rotterdam heeft het aanbod bekeken
en er haar voordeel mee gedaan. “De training IPad op het
werk vond ik zinvol. Je krijgt op een snelle wijze het één en
ander uitgelegd en tips. Het zou handig zijn als bij uitgifte van
de IPad door het SSC-i wordt verwezen naar deze training. Je
krijgt de IPad immers zonder instructie tot je beschikking en
thuis heb ik een tablet. Hoewel Notuleren voor mij minder
zinvol was, was dit ook een mooie training met heldere en
duidelijke instructiefilmpjes. Om die te kunnen zien, moet je
de training wel thuis doen. Dus zelf de discpline opbrengen
om ervoor te gaan zitten. Voor leidinggevenden is
het trouwens handig om naar de trainingen te verwijzen om
bepaalde vaardigheden bij te spijkeren. Als je een
medewerker hebt die zijn schriftelijke Nederlands zou moeten
verbeteren in verband met rapporteren, kun je adviseren de
training Gewoon goed Nederlants te volgen. En de IBF’er kan
bijvoorbeeld verwijzen naar Informatiebeveiliging.”

Ga naar de elo om zelf het aanbod te bekijken.

Vijftig facilitators ‘Praten over je vak’ staan klaar
Bijna alle vestigingen hebben sessies Praten over je vak
opgenomen in hun opleidingsplan. Wij staan klaar om die
sessies te gaan verzorgen met vijftig getrainde facilitators.
Met de methode Praten over je vak leer je als team van
successen, twijfels en complexe situaties. Wat Praten over je
vak succesvol maakt, is dat de gesprekken altijd gaan over je
vak en de dagelijkse praktijk. Het gaat om het met elkaar
delen van praktijksituaties die goed verliepen, waar mogelijk
twijfel was of waar je de volgende keer wellicht anders zou
kunnen handelen (Top, Tip en Twijfel). Met elkaar de praktijk
centraal stellen en erover praten, zorgt ervoor dat alle kennis
en vaardigheden die reeds voor handen zijn beter worden
gedeeld en benut!
De methode is een vertaling van ‘Blauw vakmanschap’ van de
politie naar de DJI-context. De facilitators zijn opgeleid in
samenwerking met de politie.
Collega is gespreksleider
Om Praten over je vak blijvend te kunnen toepassen, kiest de
vestiging zelf op grond van een profiel een collega die tot
gespreksleider wordt opgeleid. De facilitator van het
Opleidingsinstituut DJI ondersteunt hem of haar vervolgens in
de praktijk. Collega’s die hier belangstelling voor hebben
kunnen contact opnemen met hun leidinggevende. In de
factsheet Praten over je vak – profiel gespreksleider staat
meer informatie.

Facturen van eX:plain betaalbaar stellen
Als er een aspirant beveiliger wordt opgeleid binnen een
inrichting ontvangt die vestiging hiervoor een factuur van eXplain. eX:plain staat voor kwaliteitbevorderende
dienstverlening binnen de beveiligingsbranche en hun
adviseurs houden controle en toezicht op het opleidingsproces
van aspiranten. Deze wettelijke taak (RPBR) is vastgesteld
door het Ministerie van Veiligheid en Justitie. De kosten
hiervan worden door de leerbedrijven én het opleidingsfonds
van de branche betaald. In 2017 bedragen de kosten voor

het leerbedrijf €83,25 ex. BTW per aspirant.
Betalingsafspraken
Als een vestiging een praktijkovereenkomst sluit met een
aspirant beveiliger stuurt eX:plain een factuur naar het
Shared Service Centre o.v.v. het nummer van de vestiging en
locatie en de naam van de aspirant beveiliger. Deze factuur
dient te worden vrijgegeven voor prestatie. Indien de aspirant
werkzaam is op een andere locatie kan de factuur worden
overdragen.

Snel naar een community met je smartphone
Ben je lid van een community in de e-learningomgeving? Dan
heb je hier ook met je smartphone toegang tot. Dit werkt als
volgt. Download de Moodle app in de appstore. Voeg
vervolgens de url van onze elo toe: https://elo.oidji.nl. Vul
daarna je gebruikersnaam en wachtwoord van de elo in en je
hebt direct toegang tot je eigen communities.
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Verspreiding
De Nieuwsflits wordt
verzonden aan het
Groepsberaad, de
vestigingsdirecteuren, de
BMO's (met het verzoek om
door te sturen naar de plv.
VD's en het middenkader)
en de
opleidingscoördinatoren.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde
bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te
melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade,
van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden
van berichten.

