
  

 

 

 

Stageplek binnen de  

Justitiële ICT Organisatie 
 

 

Stagiair Leren & Ontwikkelen 
Justitiële ICT Organisatie  
 

 

Functieomschrijving 
De Justitiële ICT Organisatie – een grote ICT-organisatie binnen de Overheid – is op zoek naar 

een Stagiair Leren & Ontwikkelen, die zich gaat focussen op de vormgeving van ons  
Leermanagementsysteem 

 

Studeer je communicatie, onderwijskunde of multimedia en heb je affiniteit met Leren en 

Ontwikkelen? Hoe gaaf is het dan om als stagiair mee te werken aan de inrichting van een 

splinternieuw Leermanagementsysteem van een grote organisatie Als stagiair bij de Justitiële ICT 

Organisatie krijg je de kans jouw bijdrage te leveren aan deze vernieuwingen.. 
 
Samen met de opleidingscoördinator en de adviseur Leren & Ontwikkelen ga je aan de slag om 
structuur te brengen in het totale opleidingsaanbod en dit toegangkelijk te maken voor alle ruim 
500 medewerkers binnen de organisatie.  
 

Je helpt mee met de inrichting van het nieuwe portaal van het Leermanagementsysteem. Je mag 
teksten schrijven, webpagina’s maken, meedenken met het uitwerken van leerpaden en andere 

kennis en ontwikkelingsactiviteiten.  
Ook het ontwikkelen van e-learnings bestaat tot de mogelijkheid. 
 
Je valt met je neus in de boter, want dit jaar zijn we een nieuwe zelfstandige organisatie binnen 

het domein van Justitie & Veiligheid. Zowel ons intranet als het leermanagementsysteem worden 
daarom vernieuwd. Ben je enthousiast geworden, hou je van samenwerken, maar ook van zaken 
zelf oppakken dan is dit de stageplek voor jou. 

 

Functie-eisen 

 
 Je bent een hbo-student, bij voorkeur in de richting van communicatie, onderwijskunde , 

multimedia of een studie die hier raakvlakken mee heeft. 
 Je hebt affiniteit met Leren en Ontwikkelen 
 Je bent handig in het eigen maken van nieuwe tools. 

 Je werkt graag in een hecht, klein en informeel team.  
 Je bent nieuwsgierig en durft vragen te stellen. 

 Je bent enthousiast en een harde werker met een proactieve instelling 

 

 

Over de Justitiële ICT Organisatie 

 

Met onze ICT werken wij aan een veilig Nederland 

 

Wij zijn de Justitiële ICT Organisatie: ICT’ers in hart en nieren die het justitieveld door en door 

kennen. 

 

Wij maken onder meer apps waarmee onze Rijkscollega’s hun werk makkelijk en efficiënt kunnen 

doen. Wij zorgen voor de juiste hard- en software op werkplekken, overal in Nederland. Wij 

 



 

 

ontwikkelen veilige cloud-omgevingen waardoor onze collega’s hun werk kunnen doen: thuis, 

onderweg en op een werkplek. En altijd veilig. 

 

Kortom: wij zorgen dat ICT werkt 

 
Wij zijn begonnen als de ICT-organisatie van de Dienst Justitiële Inrichtingen, maar sinds 2021 

mogen wij ons ICT-dienstverlener noemen voor het gehele ministerie van Justitie en Veiligheid.  

Wij werken onder meer voor de Dienst Justitiële Inrichtingen, de Raad voor de Kinderbescherming, 

de Immigratie- en Naturalisatiedienst, de Dienst Terugkeer en Vertrek, Reclassering Nederland en 

Justis. 

 

Samen met hen werken wij aan een veilig Nederland. In onze vestigingen door heel Nederland 

brengen wij technologie en onze diepgewortelde kennis van het JenV-domein bij elkaar. Dat doen 

we door de vernieuwende technologie te vertalen naar praktische en veilige ICT-oplossingen.  

Doordat wij de technische kant voor onze rekening nemen, kunnen onze opdrachtgevers zich 

volledig richten op hun primaire taak: het zorgdragen voor een veilige en rechtvaardige 

samenleving. 

 
De Justitiële ICT Organisatie staat voor veilige, betrouwbare en vernieuwende ICT. Daarom 

investeren wij niet alleen in kennis en expertise van onze medewerkers, maar ook in moderne 
infrastructuur.  
Dat blijft niet onopgemerkt: steeds meer JenV-onderdelen doen een beroep op onze kennis. En hoe 
meer we onze expertise binnen JenV kunnen inzetten, des te meer dragen we bij aan het veiliger 
en rechtvaardiger maken van de samenleving.  
 
Immers: een veilig Nederland begint bij veilige ICT 

 

Arbeidsvoorwaarden 

Salarisniveau:          HBO      (stagevergoeding € 604,00 op basis van 36 uur) 

Minimaal aantal uren per week:   24 

Maximaal aantal uren per week:  36 

Standplaats:         Gouda 

Functiegroep:         Stagiaire      

 

Bijzonderheden 

 
 Stuur je motivatie en cv naar wervingenselectie@dji.minjus.nl  
 Wil je eerst mee informatie over de stage? Neem dan contact op met  
 Voor deze functie is een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vereist. 

 

 

Nadere informatie  
Meer informatie over de vacature kun je krijgen bij Carien Jongman Adviseur Leren & 

Ontwikkelen, via 06 486 38 696 of c.jongman@jio.nl 
 

Wil je solliciteren op deze functie? Stuur je sollicitatie naar wervingenselectie@dji.minjus.nl Voor 

meer informatie over de sollicitatieprocedure kun je ook terecht bij wervingenselectie@dji.minjus.nl 
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