Nieuwsbericht, 8 september 2021
Nieuwe functionaliteiten en optimalisaties (in geplande tweemaandelijke
functionele en technische release d.d. 6 september 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.

Nieuwe release GPI (4.0) 23 november 2021
De afgelopen ontwikkelperiode (sprint) heeft bijna helemaal in het teken gestaan van de
voorbereidingen op de aankomende GPI 4.0. In deze release zit nagenoeg niets dat al zichtbaar is
voor de eindgebruikers. Er is met name hard gewerkt om de nieuwe functionaliteiten uit de GPI 4.0
in deze versie technisch werkend te krijgen.
In dit nieuwsbericht willen we graag alvast iets vertellen over deze nieuwe functionaliteiten. De kern
van de GPI 4.0 is dat we ‘dynamische leerroutes’ gaan aanbieden, dat wil zeggen dat een kandidaat
die voor het eerst een GPI volgt een andere route gaat volgen dan een kandidaat die al eerder een
GPI heeft gevolgd.
Het systeem herkent of het om een nieuwe of bestaande kandidaat gaat.

Nieuwe kandidaten moeten de hele basisinstructie volgen. Kandidaten die de GPI vaker hebben
gevolgd, kunnen ervoor kiezen om de basisinstructie verkort te volgen.
Nieuw: extra onderwerpen
De GPI 4.0 zal ook een aantal praktijkonderwerpen bevatten.
De onderwerpen instructies over soft skills (zoals elkaar aanspreken) zijn voor alle kandidaten
verplicht.
Daarnaast mogen zowel nieuwe als bestaande kandidaten zelf een aantal extra onderwerpen kiezen.
Het minimaal aantal onderwerpen dat bestaande kandidaten moeten doorlopen is hoger dan dat van
nieuwe kandidaten. Bestaande kandidaten krijgen zo meer verdieping aangeboden.
Zowel bestaande als nieuwe kandidaten kunnen er ook voor kiezen om meer praktijkonderwerpen te
bekijken. Dan zal de GPI voor hen langer duren dan voorgaande jaren.
Is een kandidaat gezakt voor de eerste poging? Dan kan hij/zij ervoor kiezen om de herkansing van de
GPI versneld te doorlopen. Uiteraard mag de kandidaat ook weer alles selecteren en alsnog de
volledige instructie volgen.
De toets is voor alle kandidaten gelijk, ongeacht welke route iemand heeft gekozen. Uit een database
van 40 vragen worden willekeurig 10 vragen getrokken. De vragen gaan over de basisinstructie en de
verplichte praktijkonderwerpen over soft skills.
Nieuw: multiple response
De nieuwe toets wordt bovendien verrijkt met multiple response (MR) -vragen. Dat houdt in dat je 1
of meer juiste antwoorden moet aankruisen.
Dat zorgt voor een iets uitdagender toets dan tot nu toe. Een kandidaat krijgt binnen een MR-vraag
deelpunten voor elk aangeklikt juist antwoord en puntaftrek voor elk aangeklikt fout antwoord.
In GPI 4.0 wordt de gekozen route van de kandidaat vastgelegd (dus welke basisinstructievideo’s en
welke praktijkonderwerpen een kandidaat heeft gekozen). Dat biedt ons inzicht voor volgende GPIversies.
Ook het ontwikkelen van de content, zoals het bedenken van de onderwerpen en het opnemen van
de filmpjes, het maken van nieuwe instructie- en toetsvragen enz. is nog in volle gang. De input
hiervoor komt o.a. uit ongevallenrapportages, top-5-incidentenmeldingen van GC-leden en
ervaringen van veiligheidskundigen. Hiervoor is de Waarborgcommissie (WBC-GPI) onder
voorzitterschap van Werner van Eck verantwoordelijk. Deze commissie komt regelmatig bijeen.
De nieuwe GPI zal dinsdagochtend 23 november 2021 live gaan.
Ook in de volgende nieuwsberichten houden we je op de hoogte van de nieuwe GPI 4.0.

Melding bij wegklikken instructie
In de vorige release hebben we ervoor gezorgd dat kandidaten een bevestiging moeten geven
wanneer ze de pagina willen afsluiten vanuit de toets.
Vanaf deze release is dit ook in het instructiegedeelte van de GPI doorgevoerd.
Dit helpt voorkomen dat mensen mogelijk ongewild de instructie verlaten en weer bij het begin
moeten beginnen.

News item, September 8, 2021
New functionalities and optimizations (in planned two-monthly functional and
technical release dated September 6, 2021)

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.

New release GPI (4.0) November 23, 2021
The past development period (sprint) has been almost entirely dominated by preparations for the
upcoming GPI 4.0. This release contains almost nothing that is already visible to the end users. In
particular, a lot of work has been done to get the new functionalities from GPI 4.0 technically
working in this version.
In this news item we would like to tell you something about these new functionalities. The core of
GPI 4.0 is that we will offer 'dynamic learning routes', i.e., a candidate who follows a GPI for the first
time will follow a different route than a candidate who has already followed a GPI.
The system recognizes whether it is a new or existing candidate.
New candidates must follow the entire basic instruction. Candidates who have taken the GPI before
can choose to follow the basic instruction in a shorter way.

New: extra topics
The GPI 4.0 will also include a number of practical topics.
The topics of instructions on soft skills (such as addressing each other) are compulsary for all
candidates.
In addition, both new and existing candidates may choose a number of additional subjects
themselves.
The minimum number of subjects that existing candidates must complete is higher than that of new
candidates. Existing candidates are thus offered more in-depth information.
Both existing and new candidates can also choose to view more practice topics. Then the GPI will last
longer for them than in previous years.
Has a candidate failed the first attempt? Then he/she can choose to accelerate the re-sit of the GPI.
Of course, the candidate can also select everything again and still follow the full instruction.
The test is the same for all candidates, regardless of which route someone has chosen. 10 questions
are randomly drawn from a database of 40 questions. The questions are about the basic instruction
and the compulsory practical topics about soft skills.

New: multiple response
The new test will also be enriched with multiple response (MR) questions. This means that you must
choose 1 or more correct answers.

That makes for a slightly more challenging test than before. Within an MR question, a candidate
receives partial points for each correct answer clicked and points deduction for each incorrect
answer clicked.
In GPI 4.0, the candidate's chosen route is recorded (i.e., which basic instruction videos and which
practical topics a candidate has chosen). This offers us insight for subsequent GPI versions.
The development of the content, such as devising the topics and recording the videos, creating new
instruction and test questions, etc. is still in full swing. The input for this comes from accident
reports, top-5 incident reports from GC members and experiences of safety experts. The Waarborg
Committee (WBC-GPI) chaired by Werner van Eck is responsible for this. This committee meets
regularly.
The new GPI will go live on Tuesday morning, November 23, 2021.
We will also keep you informed about the new GPI 4.0 in the following news items.

Notification when clicking away instruction
In the previous release, we made sure that candidates have to confirm when they want to close the
page from the test.
As of this release, this has also been implemented in the instruction section of the GPI.
This helps prevent people from accidentally leaving the instruction and having to start over from the
beginning.

