Wist je dat er een KNVI Digital Skills visiedocument bestaat?
Digital Skills zijn competenties die Informatie- en IT-professionals bezitten en die hard nodig zijn in de
huidige en toekomstige maatschappij. Die maatschappij verandert in snel tempo door technologie en
digitalisering van allerlei processen, uitmondend in data. Wij kunnen en moeten een belangrijke rol
spelen in het vormen en faciliteren van die nieuwe maatschappij. Het Visiedocument "KNVI Digital
Leadership 2017 - 2018" omvat de visie, doelstellingen en speerpunten rondom de volgende
onderwerpen:
Permanente educatie, kwalificaties, assessments en certificeringen:
Om het werk als een Informatie- en IT-professional goed te kunnen blijven uitvoeren is hoogwaardige
bijscholing en kwalificaties van belang. De KNVI hecht veel waarde aan permanente educatie in de vorm
van lezingen, presentaties, jaarcongressen en deelname aan enkele platforms. Zo willen wij permanente
educatie punten gaan geven voor onze events die bij registrerende instanties kunnen worden ingebracht.
Standaard ICT frameworks en rolprofielen:
Wij willen voor onze leden zorgen voor transparantie en objectiviteit in de markt. Dat doen wij onder
meer door gebruik te maken van ICT Frameworks. Vanuit de KNVI ondersteunen wij het e-Competence
Framework (e-CF). Wij zetten ons in voor meer transparantie in rolprofielen voor de Informatie- en ITprofessional. Dat doen we door eigen publicaties te verzorgen en door mee te werken aan initiatieven in
de markt die zich richten op het beschrijven van rolprofielen en competenties.
Wij willen hiermee:
- HRM professionals ondersteunen bij werving en selectie van IT professionals
- De inrichting van opleidingen verbeteren
- De mobiliteit van ICT professionals tijdens een arbeidzaam leven vergroten
- Assessments en certificeringen richting geven
Partnerschap met (inter)nationale organisaties en politiek.
Om belangen van ICT Professionals te kunnen behartigen is het belangrijk een actieve gesprekspartner te
zijn en te blijven binnen organisaties en politiek. Samenwerken en co-creëren is voor de KNVI belangrijk
en levert extra kennis, informatie en bekendheid op. De KNVI is dan ook een belangrijke gesprekspartner
van organisaties die zich inzetten voor het ecosysteem van de IT professional zoals IFIP (IP3), NEN, CEN,
CEPIS, ITPE EN IFLA.
Maatschappelijke rol m.b.t digital skills
Vanuit de KNVI leveren wij een bijdrage aan het verhogen van digitale vaardigheden in de Nederlandse
samenleving en de mobiliteit van Informatie- en IT professionals. Wij onderhouden contact met
kennisinstellingen, scholen en private en publieke organisaties die als doel hebben digital skills te
bevorderen.
Lees het volledige Visiedocument KNVI - Digital Leadership 2017 - 2018
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