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Algemeen
• Nieuwe look & feel
• Volgens de laatste Rijkshuisstijl- en
webrichtlijnen
• Makkelijker zoeken, sneller vinden
• Koppelbaar met Leermanagementsysteem

Opleidingen
• Standaard worden alleen opleidingen uit de interne collecties getoond:
1. Rijksbreed gecontracteerd door Categoriemanagement Leren & Ontwikkelen
2. Rijksacademies
3. Overig Rijksintern opleidingenaanbod
• Niet gecontracteerde opleidingen van commerciële marktpartijen worden alleen zichtbaar
als de eigen organisatie daar specifiek voor kiest

Niet standaard EBF oplossingen (anders dan DigiInkoop):
Koppeling mogelijk, niet kostenloos.

Rijksacademies

Leer-Rijk 2.0 inrichten, te beantwoorden vragen:
1. Wie wordt lokaal beheerder Leer-Rijk?
2. Wel of geen goedkeruing door leidinggevende?
3. Centrale of decentrale bestelgemachtigdheid?
4. Wie beantwoordt vragen van medewerkers?
Proces
5. Lokaal Beheer inrichten

Lokaal Beheer
• Een flexibel systeem voor het instellen van rollen en rechten
• Flexibel systeem voor het beschrijven van opleidingsinformatie
• Ingericht op samenwerken met leveranciers
• Plannen van eigen leer-ontwikkelfaciliteiten

Elektronisch
bestellen en
factureren
DigiInkoop

Inschrijf- en bestelproces
• Geheel gericht op medewerkerzelfservice
• Met per opleiding instelbare goedkeuringsroutine voor leidinggevende
• Met standaard workflows voor verschillende leervormen (bv e-learning of klassikaal)
• Een grote diversiteit aan elektronische berichten, flexibel in te richten per opleiding
• Administratieve afhandeling via Leer-Rijk 2.0 en DigiInkoop

Bedrijfsvoering

• Iedere functionaris heeft via één
portaal toegang tot het volledige
opleidingenaanbod.
• Iedere functionaris kan direct vanuit
het eigen portaal inschrijven.

Beveiliging

• Volledig BIR compliant.

Doelgroep
• Totaal 150.000 Rijksfunctionarissen

Leer-Rijk 1.0

maart 2018
koppeling LMS
operiationeel

augustus 2018
Leer-Rijk 2.0 live

Opleidingen
• Makkelijker zoeken en sneller vinden
• Opbouw portfolio mogelijk
• Breed aanbod door koppeling met Leer-Rijk
• Gekoppelde leeromgeving (Moodle) voor elearningmodules en blended learning
• Informatie voor leidinggevenden over team

database

• Juridisch getoetste Privacy Impact
Analyse (PIA).

Implementatiefase organisaties

Algemeen
• Een modulair systeem voor meer lokaal maatwerk
• Nieuwe Look & Feel, volgens de laatste Rijkshuisstijl- en webrichtlijnen
• Veel instelmogelijkheden voor het zelf op maat
maken door gebruikers
• Koppelbaar met diverse Personeelssystemen

overig
Rijksintern

Ontzorgen gebruikers

DigiInkoop inrichten, te beantwoorden vragen:
1. Wie wordt geautoriseerd aanvrager?
2. Wie vervult de rol van inkoper/lokale contractmanager?
Proces
3. Bestelcatalogus Leer-Rijk aanvragen
4. In samenspraak met HIS/functioneel beheer DigiInkoop proces inrichten
5. In overleg CFB Leer-Rijk inkoopovereenkomsten op
laten maken.

Rijksbreed Leermanagementsysteem (LMS)

Leer-Rijk 2.0

Lokaal Beheer
• Toegang tot eigen gebruiksgegevens
• Niet gecontracteerd opleidingsaanbod per leverancier of per opleiding zichtbaar te maken
• Inschrijf- en bestelproces naar eigen inzicht in te richten
• Zelf vragen van eigen medewerkers beantwoorden

release betaversie
Leer-Rijk 2.0

leermanagementsysteem

Rijksbreed
gecontracteerd

Inschrijf- en bestelproces
• Inschrijven direct vanuit Leer-Rijk, goedkeuring door leidinggevende
• Verbeterde afhandeling bestelprocedure in
DigiInkoop

maart 2018

LMS

Leer-Rijk

Leer-Rijk 2.0

• Organisatiespecifieke instellingen
waardoor het geïmporteerde
opleidingenaabod aansluit op lokale
wensen.

• Gestandaardiseerd proces voor
inschrijven, goedkeuren, bestellen
en factureren.
• Voldoet aan de richtlijnen voor elektronisch bestellen en elektronisch
factureren.

• Beheer van opleidingen-,
uitvoeringen- en bedrijfsvoeringsinformatie aan de bron.
• Alle leveranciers koppelen aan één
database.
• Door geautomatiseerde koppelvlak
is de informatie altijd actueel.

Koppeling met Leer-Rijk 2.0 inrichten

• Met de ADR afgestemd.
• Verbeterde, generieke annuleringsvoorwaarden.

Besparing
Verbeterd IT proces

Niet standaard EBF oplossingen (anders dan DigiInkoop):
Koppeling mogelijk, niet kostenloos.

• Volledig elektronisch bestel- en facturatieproces bespaart minimaal 15
euro per order-factuur. Met 60.000
orders per jaar is de totale besparing ten minste 900.000 euro per
jaar.
• Gezamenlijk LMS levert gedurende
de looptijd van het contract een
besparing van minimaal 4 miljoen
euro.
• Meer werk met minder mensen.

1. Inrichting LMS, onder meer voorkeursinstellingen goedkeuringsflow
2. Invoer eigen opleidings- en uitvoeringsinformatie
3. Gewenst opleidingenaanbod vanuit Leer-Rijk 2.0 bepalen
4. Te delen opleidingenaanbod voor andere Rijksdiensten
bepalen, in dat geval ook: inrichting DigiInkoop als
leverancier

DigiInkoop inrichten, te beantwoorden vragen:
1. Wie wordt geautoriseerd aanvrager?
2. Wie vervult de rol van inkoper/lokale contractmanager?
Proces
3. Bestelcatalogus Leer-Rijk aanvragen
4. In samenspraak met HIS/functioneel beheer DigiInkoop proces inrichten
5. In overleg CFB Leer-Rijk inkoopovereenkomsten op
laten maken.

Implementatiefase

???? 2018
LMS EZK
operationeel

maart 2018

LMS BuZa & IenW
operationeel

oktober 2017
overeenkomst
LMS getekend

