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Het bestuur van KIVI students (KS) zal in lijn met de drie kernwaarden 

van het KIVI haar taken uitvoeren; 

◼ Netwerk 

◼ Zichtbaarheid 

◼ Kennis (hard en soft skills) 

KS zal in al haar evenementen, lezingen, workshops, etc. etc. streven 

naar een uitvoering waarbij één of meerdere van bovenstaande 

kernwaarden worden uitgedragen om technische studenten uit het 

hoger en wetenschappelijk onderwijs in Nederland te helpen te 

excelleren tijdens hun studie om zo hun carrière een goede start te 

geven.  

 

Samenstelling KS 

KS bestaat uit technische studenten uit het hoger en wetenschappelijk 

onderwijs die studeren binnen Nederland. Het streven is om vanuit 

elke technische onderwijsinstelling 1 afgevaardigde aan te wijzen om 

zo een bestuur te vormen die een representatie is voor het technisch 

hoger en wetenschappelijk onderwijs in Nederland. Het bestuur kan 

daarmee groeien naar ongeveer 38 personen. Elke afgevaardigde 

dient een eigen missie te formuleren waar hij/zij zich voor wil inzetten 

en daar een eigen commissie voor starten of samen met anderen uit 

het bestuur een commissie vormen om deze missie te verwezenlijken. 

Daarbij maakt KS het mogelijk om lokale secties op te richten per 

onderwijsinstelling, zodra de studenten van de lokale 

onderwijsinstelling hier behoefte voor uiten en er minstens 3 

studenten voor kunnen vinden in de rollen van: voorzitter, secretaris 

en penningmeester. Deze lokale secties vallen onder de KS koepel en 

hebben daarmee een sterke samenwerkingsband met KS. De lokale 

secties staan daarmee ook op de begroting van KS. Hiervoor dienen 

zij jaarlijks een begroting in, in de eerste week van oktober, zodat de 

penningmeester van KS deze op kan nemen in de begroting van de 

gehele koepel en tot uitkering over kan gaan voor het opvolgende jaar. 

Huidige stand lokale secties: 

◼ KIVI students Twente (KST) 
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Missie 2021/2022 

Het 1e KIVI students bestuur heeft geformuleerd zich voor de 

onderstaande zaken in te willen zetten: 

◼ zichtbaarheid van KIVI/KS vergroten bij doelgroep (technische 

studenten in het hoger en wetenschappelijk onderwijs); 

◼ bestuur uitbreiden naar een afgevaardigde per Nederlandse 

technische universiteit en hogeschool; 

◼ studenten helpen om startups te op te zetten; 

◼ verbinden van verschillende studies en onderwijsinstellingen 

voor het versterken/vergroten van multidisciplinair werken; 

◼ ondersteunen van studenten bij hun vakken in de vorm van 

bijscholing/database;  
◼ ondersteunen van studenten bij het vinden van stageplekken; 

◼ samenwerken met studieverenigingen van hbo en wo; 

◼ samenwerken met (jonge) politieke partijen voor het kunnen 

inspelen op maatschappelijke vraagstukken vanuit 

technologisch oogpunt. 
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Visie 2021/2022 

Netwerk 

Netwerk vergroten door samen te werken en events te organiseren 

met bedrijfsleven, onderwijs en overheid en studenten te werven voor 

het bestuur aan technische universiteiten en hogescholen in 

Nederland. 

Huidige stand: 3 uni, 1 hbo, 1 bedrijf, 3 actieve leden, 1 politieke partij 

Doel: uitbreiden van het bestuur met 1 bestuurslid van de Universiteit 

Twente en 1 van de Technische Universiteit Eindhoven, en twee 

bestuursleden van een hbo-instelling. 

 

 

Maatschappelijk project 

Een van de doelen van het KIVI is om, door de kennis van alle 

ingenieursleden te verzamelen en te bundelen, deze te gebruiken om 

maatschappelijke vraagstukken op te lossen en de overheidsinstanties 

te adviseren met beleid en normen. 

Projectnaam: Engineer the Future: circulaire windmolenpark 

(Commissie Engineer the Future) 

Voltooidatum: Juli/september 2022 

Stunt 

Om extra zichtbaarheid te creëren voor KS, wil KS in de picture komen 

door een gekke stunt uit te halen en daarmee media-aandacht 

trekken. Streven is om hiermee in het World Guiness Book of Records 

te komen en daarmee de stunt van KS te vereeuwigen in die database. 

Stuntnaam: Recordpoging: Grootste K’NEX-structuur ter wereld 

(Commissie K’NEXgineer)  

Platform 

KS wil studenten ondersteunen met hun hard skills door een platform 

op te zetten waar studenten hun vragen kunnen stellen en waar 

docenten en andere studenten deze op een zo goed mogelijke manier 

proberen te beantwoorden. Dit zou ook een plaats moeten zijn waar 

tentamens worden verzameld in een tentamenbank. Een platform wat 

hiervoor ingericht kan worden is KIVI op dit moment aan het uitrollen, 

de KIVI community, KS heeft hier een aparte plaats al kunnen 

bemachtigen de community ‘KIVI Students’. Het doel is om deze in te 

richten in de loop van dit jaar en een mooie start neer te zetten voor 

het bestuur 2022/2023. (Commissie onderwijs) 

Stages 

Stages zijn een steeds belangrijker onderdeel van het 

onderwijscurriculum. KS wil KIVI helpen door de stagebank verder aan 

te vullen om studenten te helpen bij het vinden van een stage. 

(Commissie onderwijs) 
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Doel: middels het netwerk van het bestuur de stagebank uitbreiden 

met 50 stages 

 

 

Events 

Om het netwerk van studenten van lokaal naar nationaal te trekken 

wil KS de drie kernwaarden van het KIVI vervullen in al haar events. 

Tijdens deze events is het de bedoeling om altijd technische inhoud te 

geven met een verbindende en vrolijke noot. (Commissie events) 

Eventvoorstellen:  

▪ William Keij (presentatie studeren/werken buitenland) 

▪ lezing “What if…” 

▪ prijsuitreiking maatschappelijk project Engineer the Future 

2022: circulaire windmolenparken 

▪ lezingen ondersteunend voor maatschappelijk project en stunt 

▪ onthulling stunt; wereldrecord of niet? 

▪ hackaton voor startups (voortkomend uit projecten) 

 

Aanbeveling 2021/2022 

Aanbeveling van het bestuur is: 

▪ mits het bestuur zich met 3 leden uitbreidt; een prijsuitreiking 

voor meest maatschappelijk relevante bachelor eindproject 

(Commissie KIVI students award?) 
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