
 

Leer-Rijk – release juli 2020 
Op 20 juli 2020 hebben we met succes een grote update van Leer-Rijk doorgevoerd. Sindsdien zijn er alweer 
tientallen inschrijvingen verwerkt, dus we draaien weer op volle kracht.  
In deze mail (van 23 juli 2020) gaan we kort in op de verbeteringen die we aangebracht hebben. 

Verbeteren xml-import opleidingen 

We controleren strenger op de opleidingen die we geautomatiseerd, dus via een 
XML-feed, importeren. Fouten in de feed worden meteen geweigerd. Leveranciers 
kunnen vanaf nu zelf hun feed controleren op een validatiepagina. 

Door een strengere validatie voorkomen we problemen op plekken waar 
gegevensoverdracht plaatsvindt, bijvoorbeeld in de koppeling met een 
Leermanagementsysteem. Ook zorgt strengere validatie voor betere en 
betrouwbaardere gegevens in zowel Leer-Rijk als in de aangesloten systemen. 

Raadpleeg het document XML feed – uitleg per veld voor de juiste waardes en logica. 
Je vindt dit bestand op de leverancierspagina. 

  

 

Stabielere koppeling en verbeterde monitoring 

We hebben een paar kleine wijzigingen aangebracht in de koppeling tussen Leer-Rijk 
en het Leermanagementsysteem. Hierdoor zal deze koppeling stabieler zijn.  

Naast het voorkomen van problemen door strengere validatie en een stabiele 
koppeling, hebben we ook ingezet op betere monitoring. Dat hebben we niet alleen 
bij Leer-Rijk gedaan, ook de beheerders van de Leermanagementsystemen van 
Conclusion hebben de monitoring het afgelopen half jaar verbeterd. 

Mochten er ondanks de strengere validatie en de stabielere koppeling toch 
problemen ontstaan, zullen deze sneller gesignaleerd worden en kan er actief 
gehandeld worden. 

  
  

 

 

Kleine wijzigingen 

Naast deze grote en ingrijpende aanpassingen, hebben we nog een aantal kleine 
aanpassingen gedaan die de gebruiksvriendelijkheid ten goede komen. Hieronder 
een overzicht met een korte toelichting per wijziging. 

Opleidingenoverzicht  
In het overzicht met alle opleidingen is de tekst in het zoekveld is aangepast en bij 
het uitblijven van resultaat wordt daar een melding van gedaan. 
Inschrijvingenoverzicht 
In dit overzicht ziet de lokaal beheerder – ook voor LMS-gebruikers – nu de naam 
van de cursist. De CSV download bevat eveneens de naam van de cursist. 

  

 

https://www.leer-rijk.nl/leerrijk-xml-validation
https://www.leer-rijk.nl/leverancierspagina
https://www.leer-rijk.nl/alle-opleidingen
https://www.leer-rijk.nl/inschrijvingen


Gebruikte link 
Bij het onterecht dubbel gebruik ven een goedkeuringslink door leidinggevende of 
leverancier komt daar een melding van. 
Overige aanpassingen 
Sommige andere aanpassingen zoals verbeterde automatische testscripts en security 
updates komen de werking ten goede maar zijn voor de gebruiker(s) niet zichtbaar. 

Routekaartoverleg deelnemers Leer-Rijk 
Alle bovenstaande aanpassingen zijn besproken met en deels gefinancierd door de 
deelnemers van het Routekaartoverleg Deelnemers Leer-Rijk. In dit overleg komen 
de Leer-Rijk deelnemers iedere drie maanden samen om wensen en bevindingen te 
bespreken. De leden van het Routekaartoverleg (RKO) hebben een 
wijzigingenbudget beschikbaar gesteld en besluiten in gezamenlijkheid hoe dat wordt 
ingezet. 
Ieder departement mag een deelnemer afvaardigen. Voorwaarde is wel dat het 
departement ook een financiële bijdrage levert. Ieder departement is zelf 
verantwoordelijk voor het afstemmen met andere organisaties uit dat departement. 
Huidige deelnemers aan het RKO Deelnemers Leer-Rijk zijn: 
1. BZK 
2. EZK 
3. Financiën (exclusief Belastingdienst) 
4. IenW 
5. JenV 
6. OCW 
7. VWS is aspirant lid 
Uiteraard is ook de opdrachtgever, de Categorie Leren & Ontwikkelen, 
vertegenwoordigd. De opdrachtnemer, Logius in dit geval, zit het RKO voor. 
Staat jouw departement hier niet bij maar wil je wel meepraten? Meld je dan bij 
cfb.leer-rijk@minbzk.nl.  

  
  

 

 

Colofon 
Logius | team CCR ism Categoriemanagement Leren en Ontwikkelen 

cfb.leer-rijk@minbzk.nl & CFD.Categorie.Leren.en.Ontwikkelen@belastingdienst.nl  
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