
DE ONLINE PROFESSIONAL 
DEVELOPMENT TOOL

De OPD-tool helpt KIVI-leden met 
de planning en strategie van hun 
professionele ontwikkeling.

BELANGRIJKSTE VOORDELEN

Professionele planning

CV-ontwikkeling

Portfolio-ontwikkeling

Rapportages voor jezelf, klanten 
of werkgever

Chartershipproces

Bijhouden van je continue 
professionele ontwikkeling

Chartership 
Geïntegreerd met het Chartershipproces in 

alle fasen: IPD, aanvraag en CPD.

Stel jezelf voor
Een krachtig hulpmiddel om anderen de 
waarde van je werk en prestaties te tonen.

Hou je vooruitgang bij
Maakt het gemakkelijk om jouw voortgang 
bij te houden en te evalueren.

Stel doelen
Helpt bij je strategie voor persoonlijke en 

bedrijfsdoelstellingen.

De OPD-tool is geschikt voor alle carrièrefasen en -paden

Engineer your career • Improve our society

Rapporten

Creëer rapporten om je 
eigen voortgang te volgen of 
om anderen te informeren, 
zoals je werkgever of een 
potentiële klant.

Voeg taken toe

Selecteer competenties

Voeg structuur toe aan jouw 
planning en ontwikkeling.

Voeg bestanden toe

Upload ieder bestandstype.

Reflecteren

Reflecteer op je prestaties en 
gebruik dit voor je ontwikkeling.

Stel doelen in

Selecteer een datum met herinnering.

OPD DASHBOARD

Exclusief voor KIVI-leden
Met trots introduceert KIVI de Online Professional Development (OPD) 
tool. Met deze tool krijgen KIVI-leden de mogelijkheid om op een 
gebruiksvriendelijke manier hun professionele ontwikkeling bij te houden. 
De OPD-tool biedt een flexibel framework, geschikt voor ingenieurs in 
alle fasen van hun loopbaan en in verschillende functies. Je kunt de tool 
op verschillende manieren gebruiken. Of het nu gaat om het plannen 
van een carrièrestap, projectplanning, om activiteiten vast te leggen voor 
je professionele ontwikkeling, of wanneer je aan de slag gaat met je 
Chartershipcertificatie. 

De tool geeft inzichten en voorbeelden over hoe je jezelf professioneel 
verder kunt ontwikkelen. Ook kun je ermee je werk naar anderen toe 
zichtbaar maken. De mogelijkheid om competenties te benoemen helpt je 
om gebieden waar je sterk in bent te identificeren, en ook de gebieden die 
wellicht meer ontwikkeling nodig hebben. Je kunt eenvoudig naar eigen 
smaak diverse rapportages maken, voor jezelf of voor anderen. De OPD-tool 
biedt een ideale oplossing om alles op één plek te bewaren.

Werk online aan jouw portfolio en volg 
de voortgang ervan.

Begeleiding bij het structureren van 
jouw portfolio en uploaden van bewijs.

Lever alle vereiste documentatie online 
aan.

Blijf eenvoudig je CPD-uren bijhouden 
na kwalificatie.
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