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Belangrijke informatie over verlengen geldigheid GPI-certificaten 

i.v.m. nieuwe release GPI 

 

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.  

Dit bericht bevat belangrijke informatie voor kandidaten, kandidatenbeheerders én gebruikers van 

onze API (LMS- en toegangsregistratie-gebruikers) en gaat over kandidaten die hun certificaten 

moeten verlengen in de periode tussen 21 september 2021 en 22 december 2021. 

De huidige GPI (3.0) is op 21 september 2020 live gegaan. De nieuwe GPI (4.0) zal 23 november (ca 

9.00 uur) 2021 live gaan. Om te voorkomen dat kandidaten die vanaf 21 september 2021 twee keer 

dezelfde GPI moeten doen, verlengen we de geldigheid van de certificaten van die groep kandidaten 

tot 22 december 2021. Dit geeft een extra maand speelruimte ten opzichte van de releasedatum van 

de GPI 4.0. 

Door middel van een batchactie door eX:plain worden alle examens (ongeveer 20.000) die het 
betreft gemuteerd, waarbij zowel de slagingsdatum als de herinneringsdatum zijn aangepast. Deze 
geüpdatete gegevens zijn hierdoor ook direct inzichtelijk in het GPI-Register, via zowel onze website 
als de API.  
De bijbehorende pdf-bestanden worden in de loop van de komende week overschreven zodat deze 
geüpdatete gegevens ook daarop weer terug te vinden zijn.  



 

 

Als deze verlenging goed bekend is én wordt doorgevoerd bij met name bedrijfsbeheerders en 

gebruikers van onze API (door de resultaten te verversen), zullen kandidaten er geen hinder van 

ondervinden, anders dan dat ze iets later hun GPI-herhaling mogen doen. We willen ook graag dat 

deze informatie goed wordt gecommuniceerd naar betrokkenen om te voorkomen dat onze 

Service&Support-afdeling belast raakt met meer meldingen. 

Let op: voor gebruikers van de API (LMS’en en 

toegangsregistratiessystemen) en bedrijven die zelf notificaties e.d. 

versturen 

Gebruikers die met onze API gekoppeld zijn aan de GPI-applicatie en hiermee resultaten ophalen 

vanuit een eigen applicatie zullen hierdoor opnieuw resultaten moeten ophalen voor deze al 

behaalde examens die binnen de eerder gecommuniceerde datumrange liggen (21-9-2020 en 22-12-

2020).  

Gebeurt dit niet, dan zal er een verschil ontstaan tussen de aanwezige slagingsdatums in de 

applicaties van de klanten en de daadwerkelijke slagingsdatums in onze database.  

Dit zal geen ernstige technische problemen opleveren, maar het kan wel gaan zorgen voor 

verwarring, waardoor onze Service&Support meldingen zou kunnen krijgen die voorkomen hadden 

kunnen worden.  

 

Bij dezen dus de oproep aan iedereen die betrokken is om deze informatie met de juiste personen te 

communiceren, zodat we onduidelijkheid kunnen voorkomen.  

We hebben een export gemaakt van alle relevante informatie per organisatie die nodig is om via de 

API opnieuw resultaten op te kunnen halen. Neem gerust contact op met ons als deze gegevens 

vereist zijn voor een update aan jullie kant. Dat kan via support@explainsafe.nl. 

P.s. De verschuiving van de releasedatum van de GPI heeft, ter informatie, uitsluitend praktische 

redenen. 
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Important information about extending the validity of GPI 

certificates in connection with new release GPI 

 

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

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

website. 

This message contains important information for candidates, candidate administrators and users of 

our API (LMS and access registration users) and is about candidates who need to renew their 

certificates between September 21, 2021 and December 22, 2021. 

The current GPI (3.0) went live on September 21, 2020. The new GPI (4.0) will go live on November 

23 (approximately 9:00 a.m.) 2021. To prevent candidates who have to do the same GPI twice from 

September 21, 2021, we will extend the validity of the certificates of that group of candidates until 

December 22, 2021. This gives an extra month of leeway compared to the release date of the GPI 4.0. 

By means of a batch action by eX:plain, all exams (about 20,000) in question are mutated, whereby 

both the pass date and the reminder date have been adjusted. This updated data is therefore also 

directly accessible in the GPI Register, via both our website and the API. 

The associated PDF files will be overwritten in the course of the next week so that these updated 

data can also be found there. 

If this extension is well known and is implemented especially by company administrators and users of 

our API (by refreshing the results), candidates will not be hindered by it, other than being allowed to 

do their GPI a little later. We also want this information to be properly communicated to those 



 

 

involved in order to prevent our Service&Support department from being burdened with more 

reports. 

Note: for users of the API (LMSs and access registration systems) 

and companies that send notifications, etc. themselves 
Users who are linked to the GPI application with our API and thus retrieve results from their own 

application will therefore have to retrieve results for these exams already passed that are within the 

previously communicated date range (21-9-2020 and 22-12-2020). 

If this does not happen, there will be a difference between the success dates present in the 

applications of the customers and the actual success dates in our database. 

This will not cause serious technical problems, but it can cause confusion, which could cause our 

Service&Support to receive notifications that could have been prevented. 

 

We therefore call on everyone involved to communicate this information with the right people, so 

that we can avoid ambiguity. 

We have made an export of all relevant information per organization that is required to be able to 

retrieve results via the API. Please feel free to contact us if this information is required for an update 

on your end. You can do this via support@explainsafe.nl. 

p.s. The GPI release date shift is for practical reasons only. 

 

 

 


