
 

 

 

Nieuwsbericht  
 

Nieuwe functionaliteiten en optimalisaties (in geplande tweemaandelijkse 

functionele en technische release d.d. 5 juli 2021) 

 

1 januari 2018 is de GPI online gegaan. Deze is inmiddels door een groot deel van de bouwsector 

gevolgd. Op basis van feedback en suggesties hebben we de bestaande GPI én GPI-website verbeterd.  

'Oude' GPI-content, zoals de slachtoffervideo's, nu beschikbaar op de GPI-website 
Mede op verzoek van enkele GC-leden hebben we een pagina toegevoegd aan de GPI-homepage 

waar eerder aangemaakte GPI-content, zoals de zogenaamde slachtoffervideo's, makkelijk terug te 

vinden is en gebruikt kan worden voor presentaties of gewoon om nog eens terug te kijken. We 

hebben deze pagina 'leermaterialen' genoemd, omdat deze inhoud verder kan bijdragen aan het 

behalen van het GPI-doelstelling om bewust veilig te werken. Eventueel is er op deze pagina ruimte 

voor meer aanvullend (leer)materiaal dat bijdraagt aan het behalen van de GPI-doelstellingen. 

Overigens hebben we de slachtoffervideo's 'impactvideo's' genoemd, omdat het niet allemaal video's 

van slachtoffers zijn, maar vooral omdat de boodschap uit de video's impact moet hebben op de 

kandidaat. 



 

 

 

 

GPI-website in meer talen beschikbaar 
Waren de instructie en de toets al beschikbaar in de 6 meest gebruikte talen, nu kun je ook voor de 
website zelf, zoals het contactformulier of informatie voor bedrijven, kiezen voor 4 talen (was 2). 
Later worden de andere 2 van de 6 meest gebruikte talen nog toegevoegd. Nederlands en Engels 
worden door service & support volledig ondersteund. 
 

 
 
 



 

 

Geplande actie bij bijwerken ‘hangende’ examens 
We hebben ook verbeteringen doorgevoerd om het risico kleiner te maken dat kandidaten in de 

problemen komen door afgebroken of niet volledig afgeronde toetsen. Helemaal afvangen zal niet 

lukken, omdat een uitgevallen internetverbinding ook een reden kan zijn voor een afgebroken 

examen. Hoe dan ook is er een automatische actie gebouwd die elke avond de examens checkt die 

zijn blijven ‘hangen’ en hier alsnog doet wat nodig is: of kandidaat is alsnog geslaagd en krijgt nog 

mails en certificaten of er wordt een nieuw examen neergezet, enz. 

We hebben deze actie ook eenmalig met terugwerkende kracht uitgevoerd op examens die eerder 

zijn gemaakt. Wat dat betreft is het mogelijk dat kandidaten alsnog mailtjes hebben gekregen die ze 

toen de toets maakten, niet hebben gekregen. 

Validatie e-mailadressen bij import kandidaten 
Sinds deze release valideren we de correctheid van de e-mailadressen bij de kandidatenimport door 
bedrijfsbeheerders. Daarbij genereren we foutmeldingen genereren om duidelijk te maken om welke 
e-mailadressen het gaat.  
 

Voorbereiding GPI 4.0 
Het is niet zichtbaar in de ‘voorkant’, maar in deze release zijn er ook alvast voorbereidingen 

getroffen voor de GPI 4.0. De kern van de GPI 4.0 zijn de dynamische leerroutes, waarbij een 

kandidaat die op ‘herhaling’ komt anders zijn GPI kan doen dan een kandidaat die voor het eerst de 

GPI volgt (minder basis, maar meer praktijksituaties). Het systeem moet uiteraard kunnen herkennen 

wie nieuw is of bestaande kandidaat is. In het volgende nieuwsbericht meer informatie over de GPI 

4.0 en welke verder verbeterde gebruikerservaring dat oplevert. 

Tot slot 
Wij vinden dat we met de GPI-applicatie weer mooie stappen vooruit hebben gemaakt. We hopen 

dat jullie ook zo zien. Mocht je er vragen over hebben of suggesties hebben, neem dan gerust 

contact met ons op. 

 

News release 
 



 

 

New functionalities and optimizations (in planned two monthly functional and 

technical release on July 6, 2021) 
 

 

The GPI went online on January 1, 2018. This has since been followed by a large part of the 

construction sector. Based on feedback and suggestions, we have improved the existing GPI and GPI 

website. 

'Old' GPI content, such as the victim videos, now available on the 

GPI website 
 
Partly at the request of several GC members, we have added a page to the GPI homepage where 
previously created GPI content, such as the so-called victim videos, is easy to find and can be used for 
presentations or just to watch again. We have named this page 'learning materials’ because this 
content can further contribute to achieving the GPI goal of working safely in an aware manner. There 
may be room on this page for more supplementary (learning) material that contributes to achieving 
the GPI objectives. Incidentally, we have called the victim videos 'impact videos’ because they are not 
all videos of victims, but mainly because the message from the videos must have an impact on the 
candidate. 
 



 

 

 

GPI website available in more languages 
While the instruction and the test were already available in the 6 most commonly used languages, 

now you can also choose 4 languages for the website itself, such as the contact form or information 

for companies. Later on, the other 2 of the 6 most used languages will be added. If we are contacted 

via the contact form in Polish or Turkish, our Service & Support department will use Google Translate 

to find out what the report is and will probably answer in English. 

Scheduled action when updating 'pending' exams 
We have also made improvements to reduce the risk of candidates getting into trouble due to 

aborted or closed tests. Complete capture this issue will not work, because a failed internet 

connection can also be a reason for an aborted exam. In any case, an automatic action has been built 

that checks the exams that have stuck every evening and does what is necessary here: whether the 

candidate has passed and receives emails and certificates, or a new exam is set, etc. 

We have also retroactively performed this action on exams that were previously taken. In that 

regard, it is possible that candidates still received e-mails that they did not receive when they took 

the test. 

Validation email addresses on import candidates 
Since this release, we validate the correctness of the email addresses during candidate import by 

company administrators. We also generate error messages to clarify which e-mail addresses are 

concerned. 

Preparation GPI 4.0 
It is not visible in the 'front-end', but in this release preparations have also been made for the GPI 

4.0. The core of the GPI 4.0 are the dynamic learning routes, whereby a candidate who comes to 

'repeat' his GPI can do his GPI differently than a candidate who follows the GPI for the first time. The 

system must of course be able to recognize who is a new or existing candidate (less basic, but more 

practical situations). 

 



 

 

To end with 
We believe that we have made great progress with the GPI application. We hope you see it that way. 

If you have any questions or suggestions, please do not hesitate to contact us. 

 


