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OVER KIVI

Het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI) is de beroepsvereniging 
van ingenieurs in Nederland. Ingenieurs zijn erop gericht om 
praktische, creatieve en slimme oplossingen te bedenken die het 
levensgeluk, de gezondheid en ons comfort verhogen. 

Als KIVI zetten wij ons in voor het ondersteunen van ingenieurs in 
hun beroepsuitoefening en professionele ontwikkeling, en de 
erkenning van de waarde van hun werk. Wij bieden een 
inspirerende omgeving en helpen met het leggen van verbindingen 
met elkaar, onderzoek, onderwijs en maatschappelijke 
vraagstukken. Met dit doel werken wij samen met het technisch 
bedrijfsleven, kennisinstellingen, het hoger onderwijs, de overheid 
en buitenlandse partners.



MISSIE VAN KIVI
• Ingenieurs en studenten 

ondersteunen in hun 
professionele ontwikkeling

• Een community bieden van 
bedrijfsleven, overheid, 
kennisinstituten en het hoger 
onderwijs

• Ingenieurskennis inzetten om 
onze samenleving te verbeteren



Chartered & Incorporated 
Engineers

Inspiratie en structuur
•Bijeenkomsten, bedrijfsbezoeken, projecten, 

themagroepen, DigiTech Academy en leerstoelen

•Competentie gerichte ontwikkeling

Diensten
•Diensten en tools die professionele 

ontwikkeling ondersteunen

•Laatste nieuws, onderzoek en topics

Community
•Uit alle disciplines en alle loopbaan fases

•Van bedrijven, onderwijs en overheid

•Maatschappelijk gedreven

WAT BIEDT KIVI?

20 000 leden
50 afdelingen 

4 leerstoelen
400 activiteiten/jaar

100+
Ingenieurscoaches

De OPD Tool
Magazine & Online  

Platform



ONZE WERELD IN VERANDERING
De veranderingen in onze maatschappij gaan in een enorm tempo. 
Vraagstukken worden steeds complexer, vakgebieden evolueren, 
nieuwe vakgebieden ontstaan. Innovatie en digitale technologie zijn 
grote drijfveren. Projecten worden steeds omvattender, uiteraard 
multidisciplinair en vragen steeds meer om een systeemvisie. Kennis 
van vandaag is morgen weer verouderd. Het kunnen maken van 
nieuwe combinaties is een belangrijke vaardigheid. 

Bedrijven, organisaties en ook kennisinstellingen zoeken naar nieuwe 
benaderingen, innovatieve oplossingen en nieuwe businessmodellen. 
Op persoonlijk niveau betekent dit een grote professionele 
wendbaarheid om nieuwe kennis te kunnen genereren en toepassen, 
creatief te zijn, allianties te kunnen aangaan en nieuwe rollen te 
kunnen aannemen. Naast uitstekende technische competenties zijn 
ook niet-technische competenties steeds meer van belang.



EEN LEVEN LANG INNOVATIEF 
In 2014 zijn wij gestart met een ondersteuningsstructuur voor innovatie en 
een leven lang ontwikkelen. Onze leidraad hierbij was competentie 
gerichte ontwikkeling, in de context van zowel de razendsnelle technische 
ontwikkelingen en veranderende mogelijkheden, als ook de veranderende 
wijze van werken in en van bedrijven. Wij ontwikkelden een competentie 
raamwerk en een methodiek die inmiddels internationaal erkend is. 

Zelf fungeert KIVI graag als katalysator. Door het gericht samen brengen 
van bedrijfsleven en kennisinstellingen stuwen wij innovatie. Binnen en 
tussen organisaties  stimuleren wij de interactie met elkaar, kennisdeling en 
mentoring. Ook erkennen wij excellente ingenieurs met de 
beroepskwalificaties van Chartered Engineer en Incorporated Engineer. 
Tevens ontwikkelden wij een online support systeem: de Online 
Professional Development tool, ofwel de OPD.



COMPETENTIE GERICHTE ONTWIKKELING

Verbinding
met anderen

Proactieve CPD planning Mentoring Gemeenschappelijke taal Maatschappelijke
context

Internationalisering

Portfolio
•Omvat het bredere, systeem-gerichte profiel dat 

van professionals verwacht wordt

•Stelt in staat om kennis, ervaring en vaardigheden 
aan anderen duidelijk te maken

Analyse en vergelijking
•Sterkten en zwakten kunnen gemakkelijk worden 

geïdentificeerd

•Faciliteert strategie en planning voor de eigen 
ontwikkeling en stroomlijnt het eigen proces

De Basis
•Uitgangspunt is functioneren in een realiteit van 

continu veranderende kennis, rollen en omgeving 

•Een raamwerk als gemeenschappelijk 
referentiekader voor bedrijven en hoger onderwijs



OVERZICHT COMPETENTIES

Het competentie raamwerk ondersteunt de ontwikkeling van een skillset
gebaseerd op systems engineering, die nodig is om met de huidige 
technologische en maatschappelijke uitdagingen en transformaties om te 
gaan.

Uiteraard gaat het om het ontwikkelen van technische competenties: 
technische kennis blijven opdoen én ook teruggeven (A) en de verschillende 
aspecten van technische implementatie in een multidisciplinaire context en 
vanuit een strategische en ondernemende houding (B). Daarnaast gaat het 
ook om leiderschap, samenwerking in en tussen organisaties en het 
ontwikkelen van kennis en borgen van kwaliteit (C), identificeren van alle 
stakeholders en hun belangen en daar goed mee kunnen omgaan en 
communiceren in multidisciplinaire teams en daarbuiten (D) en een 
professioneel commitment dat gaat over ethisch handelen, en ook zorg 
voor veiligheid, duurzaam en circulair in ontwerp en uitvoering, zodat deze 
aspecten zowel in leef- als werksituaties geïntegreerd worden (E).



COMPETENTIESA
Technische kennis

&  begrip

COMPETENTIES B
Ontwerpen, innovatie & 

technische implementatie

COMPETENTIESC
Leiderschap, 

verantwoordelijkheid, 

kwaliteit 

COMPETENTIESD
Communicatie,  

stakeholders &  

teamvaardigheden

COMPETENTIESE
Professioneel commitment:

ethiek, duurzaam, 

veilig, CPD

Richt zich op technische kennis en technische vaardigheden. Richt zich op andere professionele kennis, vaardigheden en soft skills.

5 Competentie gebieden
• Ieder competentiegebied is gedefinieerd met 

sub-competenties, dat geeft handvatten voor 
een systeem-gericht profiel

Activiteiten en ervaringen
•Activiteiten en ervaringen worden verbonden met 

competenties. Dat geeft een referentie kader.

Internationaal raamwerk
• Internationaal erkend als een raamwerk voor 

professionele ingenieurs.

HET COMPETENTIE RAAMWERK

SCHEMATISCH:



PORTFOLIO
Om een goede focus te krijgen op 
waar je staat, wat je kan en hoe verder 
te ontwikkelen is het soms uitdagend 
om ervaringen van verschillende 
achtergronden te wegen:

•van verschillende projecten, 
banen of stages, met 
verschillende tijdsduur

•in verschillende rollen met verschillende 
verantwoordelijkheden

•in teams van verschillende omvang

•bij bedrijven van verschillende grootte

•in verschillende loopbaan fases



PORTFOLIO BENADERING |

CV
Geeft overzicht van banen of projecten in 
de tijd, maar een CV is niet zo goed in 
het inzichtelijk maken van de 
ontwikkeling van profiel en skillset.

PORTFOLIO
Geeft overzicht van toepassing van kennis, 
competenties, systeemvisie, rollen, 
referentiekader en activiteiten door tijd, 
banen en projecten heen.

Competentie gerichte ontwikkeling maakt gebruik van portfolio’s om kennis, 
ervaring en ontwikkeling te kunnen wegen en overbrengen.
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ç
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PORTFOLIO
Een goed portfolio voldoet aan twee
hoofddoelen:

JEZELF PRESENTEREN AAN ANDEREN
Duidelijk genoeg om anderen inzicht te geven in je 
werk en je sterke punten.

ZELF ANALYSE

Gedetailleed genoeg om te gebruiken als middel 
voor strategie en zelf reflectie:

Waar tellen mijn ervaringen naar op?



EEN ONLINE SUPPORT SYSTEEM
Voor het maken van een persoonlijke strategie ontwikkelden wij een 
online support systeem: de OPD. De basis is het competentie raamwerk 
dat structuur brengt in welke competenties en vaardigheden relevant zijn. 
Je kan de ontwikkeling van je competentieprofiel in de tijd volgen. De OPD 
bevat een planningstool en kan de opbouw naar je persoonlijke doel 
visueel weergeven in een plan. Het helpt om gefocust na te denken over 
de stappen die je maakt en geeft context aan formele en informele 
leermomenten.

De OPD biedt houvast, structuur, tutorials en hulpdocumenten. Er zijn tal 
van analyse- en rapportagemogelijkheden, die ook handig zijn voor 
overleg met collega’s, werkgever, klant, mentor of docent. Ervaringen en 
certificaten kunnen bij elkaar bewaard worden en zo kan eenvoudig een 
portfolio opgebouwd worden. Met inzicht in loopbaanpaden kan je zien 
hoe je naar verschillende functies of expertises kunt groeien.



DE OPD TOOL

Voor professionele strategie en 
planning vanuit een scrum-aanpak

• Eenvoudig van opzet

• Planning net zo gedetailleerd of 

grofmazig als je wilt

• Helpt de kwaliteit en samenhang van 

hetgeen je doet bewaken 

• Geeft focus en feedback

• Je kan de ontwikkeling van je 

competentieprofiel in de tijd volgen

• Maakt zichtbaar wat je in de loop der 

tijd flexibel en geïndividualiseerd 

opbouwt in een leven lang ontwikkelen



Plan en leg vast

• Verdeel doelen in stappen en kijk 
welke competenties je ontwikkelt

• Dagelijkse activiteiten en taken 
tellen samen op

• Bouw tegelijkertijd je portfolio

Stroomlijn
• Stel doelen per competentie of
maak gepersonaliseerdelabels in 

lijn met studie of werk

• Geïntegreerd met Professionele 
kwalificatie

Rapporteer
• Pas de rapportagesteeds aan bij je 

persoonijkebehoefte

• Voor analyse en zelfreflectie

• Deel en bespreek je werken
ervaringmet anderen



PERSPECTIEF OP ONTWIKKELING

Voor onderwijsinstellingen is het een prioriteit om studenten al 
vanaf de opleiding zich te laten realiseren dat hun leerweg niet 
meer lineair is zoals in het verleden. Zij leren denken in steeds 
terugkerende competentie gerichte ontwikkeling die hun hele 
toekomstige loopbaan zal beslaan. 
Voor studenten is het een prioriteit om een ‘vertaalmodule’ te 
hebben die helder maakt hoe de stages en andere professionele 
activiteiten waar ze tijdens de studie mee bezig zijn geweest, 
relevant zijn in het werkende leven. 

Bij gebruik van de OPD in het hoger onderwijs zijn studenten 
optimaal voorbereid. Ze kunnen het tijdens de studie opgebouwde 
portfolio gewoon meenemen en door ontwikkelen wanneer ze na 
de studie gaan werken.



DE OPD EN PROFESSIONAL LEARNING

We zien inmiddels een steeds meer fluïde worden van leer- en 
opleidingspaden. De OPD kan een continue aansluiting tussen 
opleidingen en bedrijven binnen de beroeps- en praktijkcontext 
realiseren. 

Door het slim koppelen van de OPD met de platformen van het hoger 
onderwijs kunnen werkende professionals met het oog op hun 
continue ontwikkeling eenvoudig verbinding maken met het 
professional education en deeltijd aanbod. 

De functionaliteiten van de OPD maken het geschikt om profielen vast 
te stellen, op basis waarvan certificaten kunnen worden afgegeven. 
Uiteraard ontstaat dan ook de mogelijkheid om in stappen kennis 
verder op te bouwen, eventueel naar een volledige opleiding toe. 



PROFESSIONELE KWALIFICATIE

Voor degenen die nog een stap verder willen zetten en hun expertise 
door hun beroepsgroep erkend willen zien is er de professionele 
kwalificatie. Het proces naar professionele kwalificatie wordt steevast 
bestempeld als een bijzondere en  waardevolle leerervaring, zowel voor 
ervaren ingenieurs als young professionals, die zij alleen of samen met 
collega’s aangaan. Centraal staan het competentie raamwerk en hoe 
continue professionele ontwikkeling bijdragen aan een systeemvisie, 
excellentie en innovativiteit. Het moet blijvend worden volgehouden om 
de kwalificatie te kunnen behouden.  Dat geeft een incentive en maakt 
bijzonder.  

KIVI is hiervoor internationaal aangesloten. Zo geldt de erkenning over de 
hele wereld. 



BRON |

TITELS
KIVI biedt twee titels voor Professionele 
kwalificatie:

•Chartered Engineer (CEng)-WOniveau

•Incorporated Engineer (IEng) - HBOniveau

CPD (Continuous Professional Development)

Professionele kwalificatie benadrukt het belang van 
leven lang ontwikkelen om innovatief te blijven en 
een hoge professionele kwaliteitsstandaard te 
behouden.

Onze aanpak met competentie gerichte ontwikkeling en de OPD Tool komt voort uit de 

Professionele kwalificatie: een internationale standaard en erkenning voor excellente ingenieurs

&

$
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PROFESSIONELE KWALIFICATIE

Een assessment na minimaal 5  jaar 
werkervaring, op competenties en innovatief 
vermogen, resulterend in een professionele titel.

VERBINDING

Trajecten verbinden de strategische behoeften van 
bedrijven, persoonlijke ontwikkelpaden en functie 
profielen. Focus en structuur in leren en vooruitgang.

COMMUNITY

Mentoring, peer-review en gezamenlijke innovatie en 
kennisontwikkeling tussen professionals en met hoger 
onderwijs, kennisinstituten en overheden.



ASSESSMENT
De route naar chartership 
is een leerweg op zich

• het assessment omvat een 

portfolio beoordeling en het 

professional review interview.

• Het assessment proces wordt 

geheel via de OPD tool 

begeleid met handige 

dashboards, tutorials en tips.

• De OPD helpt na kwalificatie 

ook om op eenvoudige wijze 

je CPD bij te houden.



“Het stelt mij in staat andere 
professionals in mijn team te 
begeleiden en bewijst mijn 
vaardigheden tegenover 
internationale cliënten.”

“Ik vind het chartership belangrijk 
om de interne kwalificaties van mijn 
bedrijf te completeren met een 
externe beroepskwalificatie.”

“Ik waardeer het chartership omdat 
er zonder het chartership geen 
formeel verschil is tussen startende 
en ervaren ingenieurs. Ik denk dat 
jezelf blijven ontwikkelen belangrijk 
is, en het is een goede zaak dat 
chartership dit aanmoedigt. “

“Het chartership past binnen mijn
doel om verbonden te blijven met 
mijn Nederlandse ingenieurswortels. 
Voor het uitvoeren van 
managementrollen zal ik zichtbaar
zijn als een sterke ingenieur. Het sluit
heel goed aan bij mijn kernwaarde
van eerlijkheid en bij de 
verantwoordelijkheden die een
ingenieur heeft.”

“Bij het invullen van mijn 
assessmentportfolio had ik veel 
interessante discussies met mijn 
collega, die tegelijkertijd met mij een 
kandidaat was. Hieruit concludeer ik 
dat het aanvraagproces op zich mij al 
iets heeft opgeleverd. “

“Het is een erkenning van mijn 
expertise en ervaring in engineering. 
Het herinnert mij aan de noodzaak 
van voortdurend blijven leren en 
ontwikkelen. Het is in lijn met mijn 
persoonlijke commitment - en die 
van mijn bedrijf - om de 
maatschappij te verbeteren.”

“Een Chartered Engineer worden 
voelt als een erkenning van mijn 
ervaring als ingenieur en de 
inspanningen die ik heb geleverd 
voor mijn professionele 
ontwikkeling. Het moedigt me aan 
om deze inspanning voort te zetten.“

“Het chartership biedt een raamwerk 
van competentiegebieden voor de 
ingenieur om hun doelen en 
doelstellingen op te bouwen. Dit 
geeft een proces van voortdurende 
ontwikkeling van professionele 
competentie.”

WAT 
KANDIDATEN 
ZEGGEN… “

“



PRAKTISCHE AANPAK

In het technische beroepsveld waar de ontwikkelingen razend snel gaan 
en een bredere systeem-gerichte skillset nodig is om innovatief en 
wendbaar te blijven, wordt ontwikkeling op persoonlijk niveau geborgd in 
een competentie raamwerk. De OPD tool maakt het praktisch om 
hiermee aan de slag te gaan en focus en strategie te brengen in een leven 
lang ontwikkelen, via formeel en informeel leren. 

KIVI ondersteunt de samenwerking tussen professionals, zowel binnen als 
buiten het eigen bedrijf en tussen professionals en studenten. Dat borgt 
deze ontwikkeling. Wij ondersteunen ook de samenwerking van bedrijven 
met hoger onderwijs en kennisinstellingen, zodat deze hun aanbod voor 
zowel studenten als voor professionals kunnen aanpassen. 

Innovatie ontstaat daar waar samenwerking, kennis, creativiteit en 
commitment samen komen.



Hoger Onderwijs

Competenties en de OPD krijgen thans plek 
in het curriculum, om studenten te linken 

aan de beroepspraktijk. Hoogleraren en 
lectoren participeren in professionele 

kwalificatie, zowel bij assessments als het  
creëren van CPD mogelijkheden.

Bedrijven

Sturen op competenties en continue 
ontwikkeling voor vergroten van 
innovativiteit en professionele 

wendbaarheid van medewerkers. OPD en 
Professionele kwalificatie worden ingezet als 

ondersteunende instrumenten.

Overheid

Competentie gerichte ontwikkeling, de 
OPD tool en professionele kwalificatie 

worden actief door overheden en 
ministeries onderschreven, waaronder 

het ministerie van EZK en de Minister van 
Onderwijs.



STARTEN VIA DE OPD
Starten met de OPD tool is simpel:

• Ga naar kivi.nl/opd en maak een 

account via ‘Get started’. Het enige 

wat je nodig hebt is je email adres en 

KIVI-lidmaatschapsnummer.

• Volg een korte introductiecursus via 

kivi.nl/opdcourse | raadpleeg ook de 

informatie boxen en de tips & tricks.

Wil je professionele kwalificatie?

• Ga in de OPD naar je persoonlijke 

gegevens en vraag een assessment 

aan.

Neem bij vragen contact met ons op via 
chartered@kivi.nl

mailto:chartered@kivi.nl


MEER INFORMATIE?

Neem voor meer informatie contact met 
ons op via chartered@kivi.nl

juni 2019
www.kivi.nl

ENGINEER YOUR CAREER 
· 

IMPROVE OUR SOCIETY
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