
Doorlopende professionele ontwikkeling (CPD)

Elke Chartered of Incorporated Engineer moet tweejaarlĳ ks 100 
CPD uren in de online tooling registreren, verdeeld over alle 5 
hoofdcompetenties. Hiermee wordt de registratie als Chartered of 
Incorporated Engineer steeds met twee jaar verlengd. Bĳ  CPD kun 
je denken aan werkervaring, het volgen van een cursus, het geven 
van een presentatie, het schrĳ ven van een artikel, het begeleiden 
van een student of een rol als vrĳ williger. Het is ook bedoeld 
voor persoonlĳ ke refl ectie en helpt je richting geven aan je 
professionele ontwikkeling. Voor iedereen die Chartered of 
Incorporated Engineer wordt, gaat CPD vaak als vanzelf.

Support & begeleiding 

Ons toegewĳ de Chartership-team is er om je te helpen en te 
adviseren in alle fasen van het proces. Zo kun je als kandidaat aan 
een mentor worden gekoppeld die je kan helpen bĳ  het opbouwen 
van je portfolio. Dit kan ook als je al Chartered of Incorporated 
Engineer bent en vragen hebt over je CPD registratie. De mentor 
is zelf Chartered of Incorporated Engineer en heeft onze 
mentortraining doorlopen.

Al je persoonlĳ ke en professionele informatie wordt vertrouwelĳ k 
behandeld, onze mentors en assessors hebben allen een 
geheimhoudingsverklaring getekend en onze online tooling is 
gecertifi ceerd cybersecure. Indien je werkgever een zwaardere 
geheimhouding vereist voor bepaalde bewĳ sstukken die je in je 
portfolio op wilt nemen, dan is maatwerk altĳ d mogelĳ k.

Kosten

Voor kandidaten en Chartered en Incorporated 
Engineers is lidmaatschap van KIVI een vereiste.
Daarnaast geldt er een jaarlĳ kse bĳ drage van 120 Euro voor
(kandidaat) Chartered en Incorporated Engineers. Deze bĳ drage 
omvat onder andere begeleiding en eventueel coaching, gebruik 
van de online tooling voor je portfolio, opname in het Chartered 
Engineer Register en lidmaatschap van KIVI afdeling Chartered 
Engineering. Voorafgaand aan het PRI dient er een eenmalige 
bĳ drage van 375 Euro te worden voldaan. 

De kosten voor lidmaatschap en Chartered Engineering 
worden door veel werkgevers vergoed. Vraag er eens naar 
binnen je bedrĳ f.

Voor meer informatie, scan de QR-code, bezoek 
onze website, neem contact op via e-mail of bel ons: 
Website: www.charteredengineer.nl
Email: chartered@kivi.nl
Telefoon: +31 70 39 19 881
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Proces 

Fase 0 (optioneel) - Voorscreening CV 
Twĳ fel je nog aan je kwaliteiten als ingenieur? Stuur een CV 
in het Nederlands of Engels naar chartered@kivi.nl voor een 
eerste screening.

Fase 1 - Indienen CV 
Overtuigd van je kwaliteiten als ingenieur en wil je het kwaliteits-
merk voor topingenieurs behalen? Meld je dan aan op 
charteredengineer.nl en upload je CV (Nederlands of Engels). 
Na een ingangscontrole krĳ g je toegang tot de speciale online 
omgeving om je portfolio op te stellen.

Fase 2 - Opstellen portfolio 
De gebruiksvriendelĳ ke online portfolio omgeving is gestruc-
tureerd volgens de vĳ f kerncompetenties en bĳ behorende 
subcompetenties en helpt je om je vaardigheden hierbĳ  te 
omschrĳ ven en bewĳ smateriaal bĳ  te voegen. Kom je er toch 
niet uit? Onze mentoren staan klaar om je te helpen, of maak 
gebruik van ons instructiemateriaal.

Fase 3 - Quick scan
Ben je een eindje op weg, of al (bĳ na) klaar? Leg je portfolio 
dan eens aan ons voor om te zien of je op de goede weg bent. 
Middels een eenvoudige checklist laten wĳ  zien hoe je 
portfolio er voor staat.

Fase 4 - Review
Is je portfolio klaar? Dien hem dan in voor de formele review. 
Een Chartered of Incorporated Engineer reviewt je portfolio en 
koppelt verbeterpunten aan je terug om te verwerken. De 
reviewer keurt je portfolio uiteindelĳ k goed.

Fase 5 - Professional Review Interview (PRI)
Wanneer je portfolio is goedgekeurd, word je uitgenodigd voor 
je PRI. Hierin word je gedurende 90 minuten geïnterviewd door 
twee assessors (beiden Chartered of Incorporated Engineers), van 
wie er tenminste één uit jouw vakgebied komt. Je begint met een 
presentatie van 10-15 minuten en wordt vervolgens geïnterviewd 
over je presentatie en je portfolio. Als ingenieur sta je zelf centraal 
in dit interview.

Fase 6 - Chartered of Incorporated Engineer
Als het hele proces succesvol is verlopen, word je als nieuwe 
Chartered of Incorporated Engineer opgenomen in het KIVI 
Chartered Engineer Register. Je krĳ gt een certifi caat uitgereikt ter 
erkenning van je prestaties en hierna mag je de professionele en 
internationaal erkende titel CEng of IEng gebruiken.

Incorporated Engineer
(IEng) 

Chartered Engineer
(CEng)

Kennis

Technisch verantwoordelĳ k 

complexe systemen

Kunde

Ontwikkelen nieuwe technolo-

gie en analytische technieken 

Leiderschap

Verantwoordelĳ k voor project, 

fi nanciële- en management 

besluiten en technische 

ontwikkeling van technische 

medewerkers

Communicatie

Effectieve communicatie over 

techniek en strategie

Inzet

Verantwoordelĳ k voor veilige 

werkmethoden en duurzame 

technische oplossingen, 

waarbĳ  ethisch gedrag 

wordt getoond

Kennis

Geven van onafhankelĳ k 

technisch oordeel

Kunde

Toepassen huidige 

en nieuwe technologie

Leiderschap

Actieve deelname in project 

fi nanciële- en management-

overwegingen en technische 

ontwikkeling van technische 

medewerkers

Communicatie

Effectieve communicatie over 

technische zaken

Inzet

Toepassen van veilige 

werkmethoden en bĳ dragen 

aan duurzame technische 

oplossingen, waarbĳ  ethisch 

gedrag wordt getoond
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Twee titels Wat? 

Chartered en Incorporated Engineer zĳ n internationaal 
erkende professionele titels Chartered Engineering is een 
kwaliteitsmerk voor topingenieurs. Het biedt tevens een structuur 
voor professionele ontwikkeling en kennisuitwisseling tussen 
verschillende werkterreinen en disciplines van ingenieurs in 
verschillende stadia van hun loopbaan.

Waarom? 

Erkenning Het onderscheidt je als een uitstekende ingenieur en 
toont je trots voor je professionele prestaties.

Bewĳ s Het is een onafhankelĳ k en internationaal erkend bewĳ s 
van je vaardigheden als ingenieur.

Blĳ vend Normaliter wordt de professionele ontwikkeling van 
ingenieurs geregistreerd bĳ  de werkgever. Wanneer je van werk-
gever verandert, gaat dit niet met je mee. Bĳ  Chartered Engineering 
registreer je je professionele ontwikkeling onafhankelĳ k en dat blĳ ft 
bĳ  je ongeacht je bewegingen op de arbeidsmarkt.

Toegang Chartered Engineering is een internationaal erkend 
kwaliteitsmerk en opent deuren naar high level projecten en rollen. 
Ook interessant voor je werkgever.

Community Chartered Engineering stelt ingenieurs centraal in 
hun gehele werkveld, waaronder de industrie, overheid, ingenieurs-
bureaus, en onderzoekinstituten, maar ook universiteiten en 
hogescholen. Het creëert een innovatieve community rond een 
internationale kwaliteitsstandaard.

Ingangscriteria

• Een ingenieursdiploma 
• KIVI-lidmaatschap
• ~5 jaar werkervaring
De meeste ingenieurs hebben vĳ f jaar relevante werkervaring nodig 
om te kunnen voldoen aan de kwaliteitsstandaard die Chartered 
Engineering biedt. Ook als je nog geen 5 jaar werkervaring hebt, is 
het zinvol om al te beginnen en je in het proces te laten begeleiden 
door een mentor. Dan kun je zorgen dat je je binnen die vĳ f jaar 
gericht ontwikkelt tot een zelfstandig allround topingenieur!

De verschillende competenties die je verkregen hebt tĳ dens je 
loopbaan zet je uiteen in je portfolio, dat je opstelt in het 
registratieproces.

Competenties 

Chartered Engineering kent vĳ f hoofdcompetenties: Kennis, 
Kunde, Leiderschap, Communicatie en Inzet. De meer 
gedetailleerde bekwaamheidsvereisten van een Chartered 
Engineer verschillen van die van een Incorporated Engineer.


