Leer-Rijk 2.0 – Nieuwbrief 4 juli 2018
voor leveranciers van niet-gecontracteerde opleidingen
Deze nieuwsbrief is voor alle leveranciers die een account hebben op het huidige Leer-Rijk
of die in de afgelopen periode contact hebben gezocht met CFB Leer-Rijk. Deze
nieuwsbrief is een gezamenlijke uitgave van Rijksbreed Categoriemanagement Leren &
Ontwikkelen en CFB Leer-Rijk.
Zoals reeds lang bekend, gaan wij binnenkort een nieuwe versie van Leer-Rijk
implementeren: Leer-Rijk 2.0. Met de komst van Leer-Rijk 2.0 verandert er veel en in deze
nieuwsbrief brengen we jullie alvast op de hoogte van de belangrijkste wijzigingen.
In deze nieuwsbrief gaan we in op:
1.
Wat verandert met de komst van Leer-Rijk 2.0
2.
Planning
3.
Rijksinterne leveranciers
4.
Vragen
Leer-Rijk 2.0: wat verandert er?
Opleidings- en uitvoeringsinformatie
Leer-Rijk 2.0 bevat naast opleidingsinformatie ook
uitvoeringsinformatie.
Leer-Rijk als centrale database
De Leer-Rijk database met opleidings- en uitvoeringsinformatie
wordt gekoppeld aan de Rijksinterne Leermanagementsystemen.
Leveranciers hoeven daardoor de informatie nog maar op één
plek aan te leveren: de Leer-Rijk database.
Toegang tot de informatie & Inschrijven
Toegang tot de informatie in de database kan via het Leer-Rijk
Portaal of via een Leermanagementsysteem. In beide systemen
kan de eindgebruiker direct inschrijven. Leveranciers ontvangen
de inschrijving(en) altijd vanuit Leer-Rijk.
Orders en facturen
Leer-Rijk kan als Bestelcatalogus gekoppeld worden aan diverse
bij het Rijk in gebruik zijnde systemen voor Elektronisch Bestellen
en Factureren. De order – als start van de facturatie – wordt pas
aangemaakt daags nadat de opleiding gestart is. Hierdoor kunnen
ook aanpassingen – bijvoorbeeld boetes wegens te laat
annuleren – correct verwerkt worden. De enige link tussen
inschrijving en order/factuur is het unieke inschrijfnummer. Het
proces is hiermee AVG-proof, want noch de order noch de factuur
zullen persoonsgegevens bevatten.

Lokaal Beheer
Iedere organisatie voert zelf beheer over Leer-Rijk en kan met
behulp van een aantal instellingen Leer-Rijk aan laten sluiten op
de lokale bedrijfsvoeringsprocessen.
Interne opleidingen vs niet-gecontracteerde opleidingen
In het nieuwe Leer-Rijk wordt het onderscheid tussen het
Rijksinterne opleidingsaanbod en het niet-gecontracteerde
opleidingsaanbod scherper neergezet. Als standaardinstelling is
het niet-gecontracteerde opleidingsaanbod niet zichtbaar. Alleen
als de lokaal beheerder van een organisatie de instellingen
wijzigt, wordt (een deel van) het aanbod zichtbaar voor de eigen
medewerkers.
Toevoegen van informatie – ook via EDU-DEX
Naast het handmatig invullen van een online formulier, is er ook
de mogelijkheid gebruik te maken van een CSV upload voor het
toevoegen van opleidings- en uitvoeringsinformatie.
Ook kan er een xml-feed via EDU-DEX worden aangeleverd.
Aanbiedersaccounts
Als leverancier heb je één aanbiedersaccount. In dat
aanbiedersaccount kun je meerdere leveranciersprofielen
beheren. In één uploadbestand of in één XML-feed kun je
opleidingen van verschillende leveranciers kwijt. Ieder
leveranciersprofiel kan gelinkt worden aan een andere bij het KvK
geregistreerde BV.
Algemene Leer-Rijk Voorwaarden
Alle aanbieders die hun aanbod willen publiceren via Leer-Rijk
gaan verplicht akkoord met de Algemene Leer-Rijk voorwaarden.
Deze bevatten onder meer standaard annuleringsvoorwaarden en
eisen omtrent factureren.

Planning
Momenteel zijn wij bezig met de uitrol van Leer-Rijk 2.0
binnen de Rijksoverheid. Op 1 augustus 2018 zal het
huidige Leer-Rijk ophouden te bestaan. Wij zullen op zijn
vroegst in de loop van oktober 2018 starten met het toelaten
van leveranciers van niet-gecontracteerd opleidingsaanbod.
Tot die tijd ligt de focus op de Rijksbrede implementatie van
Leer-Rijk, de leermanagementsystemen en van Rijksintern
en Rijksbreed gecontracteerd opleidingsaanbod.
Zoals gezegd: het niet-gecontracteerde opleidingsaanbod is
als standaardinstelling voor niemand zichtbaar. Pas als
organisaties er expliciet voor kiezen (een deel van) het
aanbod van één of meerdere leveranciers open te stellen,
zal dit aanbod zichtbaar worden. Opleidingen die vallen in
een opleidingssegment waarvoor Rijksbrede
overeenkomsten afgesloten zijn, zullen naar onze
verwachting niet snel opengesteld worden. Het loont dan

ook de moeite om na te gaan of je opleidingsaanbod valt
binnen een reeds aanbesteed domein.

Wat zijn Rijksinterne leveranciers?
Het Rijksinterne aanbod bestaat uit 3 groepen leveranciers:
1. Leveranciers van opleidingen die Rijksbreed aanbesteed
zijn door Categoriemanagement Leren & Ontwikkelen
2. Rijksacademies
3. Overige Rijksorganisaties die (gedeelde) cursussen of
opleidingstrajecten aanbieden.
Vragen
Wij zullen jullie in de komende periode met enige regelmaat
informeren over de voortgang. Verzoek aan jullie is om te
wachten op die aanvullende informatie.
Aanbiedersaanvragen zullen voor oktober 2018 zeker niet in
behandeling genomen worden.
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