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Vernieuwde GPI goed ontvangen
Een boost in GPI afname
Op dinsdag 23 november 2021 is de GPI 4.0 live gegaan. Dit heeft geresulteerd in een flinke
boost in het aantal GPI’s dat is gevolgd. Tussen 23 november 2021 en 1 februari 2022 hebben
al ruim 24.000 personen (+55%) de GPI gedaan.
Veel examenkandidaten hebben de moeite genomen om feedback te geven:
•
•

Ruim 2.800 kandidaten hebben een beoordeling of suggestie achtergelaten.
50% van de beoordelaars geeft de GPI een cijfer 8 of hoger.

Een greep uit de voornaamste reacties
•
•
•

Er wordt herkend en erkend dat de GPI veel volwassener en professioneler is geworden.
De keuze uit verschillende praktijkonderwerpen wordt als heel positief ervaren. Hierdoor
sluit de GPI nog beter aan bij de praktijk.
Aan de toets zijn multiple response-vragen (MR-vragen) toegevoegd. Dit zijn vragen
waarop meerdere antwoorden mogelijk zijn. Soms wordt het geven van meerdere antwoorden over het hoofd gezien, waardoor kandidaten niet in één poging slagen. Zij ervaren dit als wennen en het vereist wat meer denkwerk. Toch slaagt nog altijd 92% van
de kandidaten binnen het maximaal aantal van drie pogingen.

•

•

De vernieuwde GPI werkt met deelscores, waardoor je met 8 vragen goed beantwoord
niet per se bent geslaagd. Om te slagen heb je 8 punten nodig. Hierover hebben we
ook opmerkingen en suggesties ontvangen.
Kandidaten zijn wat langer bezig met deze GPI.

Aanpassingen naar aanleiding van feedback
Waar mogelijk zijn we al direct aan de slag gegaan met de waardevolle opmerkingen, waaronder het doorvoeren van aanpassingen in de MR-vragen en de puntentelling om deze nog duidelijker te maken.
Nieuwe feature: voortgang opslaan en GPI hervatten
De GPI 4.0 bevat meer filmpjes dan de voorgaande versies en kost daardoor misschien meer tijd
om te doen. Een wens van de beoordelaars is om te kunnen pauzeren of de voortgang te kunnen opslaan, zodat je de GPI kunt hervatten waar je gebleven was als je vastloopt of de GPI onderbreekt. Deze functionaliteit wordt op dit moment ontwikkeld en zal dit voorjaar al beschikbaar komen. Als je op de knop ‘hervatten GPI’ klikt, ga je verder waar je was gebleven.
Bewust Veilig-dag 30 maart 2022
Over een kleine twee maanden is alweer de zesde editie van Bewust Veilig-dag: op woensdag
30 maart wordt er vanuit honderden bedrijven in de bouw, techniek en onderhoud éxtra aandacht besteed aan veilig en gezond werken. Een initiatief van Bouwend Nederland, Techniek
Nederland, OnderhoudNL en Aannemersfederatie Nederland.
Ook de GPI sluit hier naadloos op aan en niet alleen op 30 maart. Door allemaal de GPI te doen
en samen over veiligheid te praten, maak je van veilig werken een gewoonte en verklein je de
kans op ongevallen voor jezelf en je collega’s. Om dit te ondersteunen is de campagne ‘Gok
niet met je veiligheid! Doe de GPI’ opgetuigd om medewerkers in de bouw hiervan bewust te
maken.
Gebruik de campagnematerialen en stel ze beschikbaar
Voor de campagne ‘Gok niet met je veiligheid! Doe de GPI’ zijn diverse universele communicatiemiddelen beschikbaar (o.a. promo-animatie, toolbox en posters). Zet deze middelen in op de
bouwplaats en via de beschikbare communicatiekanalen, deel ze met stakeholders en ga samen
het gesprek aan over de GPI en het belang ervan. In het communicatiedraaiboek staat een
overzicht van de middelen inclusief advies over het inzetten ervan.
De middelen zijn gratis via deze centrale online omgeving te downloaden. Ook nieuwe middelen, zoals podcasts zullen daar worden gedeeld.

