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The Institution of Fire Engineers (IFE) 
IFE Nederland is een Nederlandse afdeling van The Institution of Fire Engineers. De IFE is een 

internationaal netwerk van professionals op het gebied van Fire Safety Engineering. De IFE heeft 

wereldwijd meer dan 12.000 leden en heeft afdelingen in 40 landen.  

 

Doelstelling IFE Nederland 

IFE Nederland heeft als doel het bevorderen en verbeteren van de toegepaste wetenschap, de 

kennis en de praktijk van brandpreventie, brandbestrijding en Fire Safety Engineering. Alles wat 

daaraan bijdraagt willen we zo veel mogelijk stimuleren. Daarvoor bouwen en onderhouden we 

een kennisnetwerk van professionals op het gebied van Fire Safety Engineering. 

 

Professionele erkenning van leden van de IFE 

De IFE is een onafhankelijk kennisnetwerk van Fire Safety Engineers en kent aan haar leden, 

afhankelijk van hun kwalificatieniveau, op persoonlijke titel een erkenning toe binnen de 

vereniging. Afhankelijk van opleiding, kennis en ervaring mag een titel worden gevoerd. Het 

lidmaatschap geeft zowel nationaal als internationaal erkenning aan het vakmanschap van de Fire 

Safety Engineer.  

 

Professionele ontwikkeling 
De IFE ondersteunt en stimuleert de professionele ontwikkeling van de leden (Continuing 

Professional Development, CPD) omdat dit essentieel is voor optreden als professioneel Fire Safety 

Engineer. De IFE definieert CPD als volgt: 

  

Het systematisch onderhouden, verbeteren en verbreden van kennis en vaardigheden en het 

ontwikkelen van persoonlijke kwaliteiten die nodig zijn voor de uitvoering van de 

professionele en technische werkzaamheden gedurende het werkzame leven van de 

beroepsbeoefenaar. 

 

Alle leden van de IFE worden gestimuleerd om zijn of haar professionele ontwikkeling bij te 

houden. De nadruk van professionele ontwikkeling ligt op de kwaliteit van activiteiten voor de Fire 

Safety Engineer, en niet zozeer op de hoeveelheid aan deelgenomen activiteiten.  

 

Een richtlijn voor het totaal aantal uren CPD is 25 per jaar. Voor de aanvraag van een Member 

Lidmaatschap of upgrade naar Member dienen de CPD activiteiten te worden aangetoond. Er 

wordt verwacht dat twee jaar voorafgaand aan de aanvraag, minimaal 25 CPD uren per jaar zijn 

geregistreerd.  

 

Formele en informele activiteiten 

Er zijn formele en informele activiteiten die geregistreerd kunnen worden. Voorbeelden van 

formele activiteiten zijn cursussen, onderzoek, lezingen, seminars, verenigingsactiviteiten enz.  
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Voorbeelden van informele activiteiten zijn het lezen van vakliteratuur en vaktijdschriften, analyse 

van evenementen, activiteiten met betrekking tot persoonlijke ontwikkeling, enz. 

 

Bijlage 1 bevat voorbeelden van formele en informele activiteiten weergegeven 

 

Registreren van uren 

Voor registratie van CPD uren dienen voor het Member lidmaatschap minimaal 12,5 formele uren 

te worden geregistreerd en mogen met 25 informele uren worden aangevuld (informele CPD uren 

worden geregistreerd op basis van “twee uur voor één”, 25 uren worden dus voor de helft 

meegerekend).  

 

Het is niet noodzakelijk om kopieën van CPD certificaten aan de IFE te verstrekken; belangrijker is 

om de CPD uren bij te houden in een persoonlijk logboek waarin de activiteit is omschreven, 

aangevuld met details over de inhoud en een toelichting welke professionele waarde de activiteit 

heeft voor de Fire Safety Engineer. 

 

Bijlage 2 bevat een voorbeeld van de registratie van CPD uren in een logboek. 

 

mycareerpath® - online CPD registratie 

Leden van de IFE hebben toegang tot mycareerpath, dit is een online CPD registratie tool. 

mycareerpath® biedt Fire Safety Engineeers hun professionele ontwikkeling te plannen, aantonen 

en rapporteren. 

 

Tot slot 

Het is verplicht voor leden van de IFE om zijn of haar professionele kwaliteiten te onderhouden. 

Het plannen, uitvoeren en opnemen van professionele ontwikkeling (CPD) in overeenstemming 

met de richtlijnen zoals de IFE biedt, is een manier om uw professionaliteit aan te tonen. Voor het 

upgraden een het lidmaatschap waarbij een CPD logboek moet worden aangeleverd, dienen de 

formats van de IFE te worden gebruikt. 

 

De IFE UK heeft een besloten pagina voor leden. Hierop staat uitgebreide informatie over het 

registreren van CPD.  

 

www.ife-nederland.com 

www.ife.org.uk 

 

Email van de backoffice 

info@ife-nederland.com 
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Bijlage 1 : Voorbeelden van formele en informele activiteiten 

 

Activiteit Formeel /  

Informeel 

Bewijsmateriaal 

Activiteiten door de IFE georganiseerd en 

erkend 

Formeel Details van de branch en training moet 

aangegeven zijn in het CPD portfolio 

Lezen van relevante artikelen (in Fire Risk 

Management journal of andere betrouwbare 

bronnen, inclusief het Internet. 

Informeel De bron en titel van het artikel, publicatie en 

website moet aangegeven zijn in het CPD 

portfolio 

Bijwonen van een Cursus / Seminar Formeel Details van de cursus / seminar en organisatie 

moet aangegeven zijn in het CPD portfolio 

Distance Learning cursus inclusief e-learning Formeel Details van de cursus en organisatie moet 

aangegeven zijn in het CPD portfolio 

Interne training door werkgever Formeel Details van de training en informatie over de 

training moet aangegeven zijn in het CPD 

portfolio 

Academische opleiding Formeel Details van de opleiding moeten worden 

aangegeven in het CPD portfolio, inclusief 

kwalificatiegegevens en details van het 

proefschrift / scriptie 

Promoveren / Proefschrift Formeel De titel van het proefschrift en kwalificatie details 

moeten worden aangegeven in het CPD portfolio 

Onderzoek Formeel Details en onderwerp en organisatie moeten 

worden aangegeven in het CPD portfolio 

Voorbereiding en geven van training en 

cursussen 

Formeel Volledige details van de opleiding dienen te 

worden aangegeven in het CPD portfolio 

Collegiale ondersteuning Informeel Details, doelstellingen en resultaten van de 

sessies dienen te worden aangegeven in het CPD 

portfolio 

Coaching en begeleiding (één op één of op 

afstand met duidelijke doelstellingen voor 

professionele ontwikkeling) 

Formal Details, doelstellingen en resultaten van de 

sessies dienen te worden aangegeven in het CPD 

portfolio 

Deelname aan de ontwikkeling van 

specialisatie op het gebied van Fire 

Engineering, bijvoorbeeld door het bijwonen 

en deelnemen van bijeenkomsten van 

commissies, Special Interest Groups of 

vergelijkbare relevante organisaties. 

Formeel Details van de commissie of organisatie, 

onderwerpen dienen te worden aangegeven in 

het CPD portfolio 

Het schrijven van artikelen over Fire 

Engineering (die worden gepubliceerd in 

tijdschriften, op internet enz.) 

Formeel Volledige details over het onderwerp en gegevens 

waar het stuk is gepubliceerd dienen te worden 

aangegeven in het CPD portfolio 

De hierboven aangegeven activiteiten zijn slechts voorbeelden en is niet bedoeld om andere waardevolle 

activiteiten uit te sluiten. Voor het individueel lid, is het van belang om zijn of haar professionele ontwikkeling 

te registreren.  Activiteiten die niet door de IFE of andere professionele organisatie zijn erkend verdienen extra 

aandacht in het omschrijven van details voor het CPD portfolio. 
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Bijlage 2: Voorbeeld van de registratie van CPD uren 
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