KWIV versiebeheer
Alle aanpassingen van het Kwaliteitsraamwerk Informatievoorziening (KWIV) zijn gearchiveerd bij
UBR| Organisatie-inrichting. Aanpassingen van het KWIV vinden alleen plaats na akkoord van het
CIO-beraad. Besluiten of notulen van het Gebruikersoverleg KWIV zijn op te vragen door een
bericht te sturen aan kwiv@rijksoverheid.nl
Datum laatst bijgewerkt: 20 december 2021
20-12-2021

Actualisatie
•
Deel I: Tekst en lay-out verbeteringen.
•
Deel II: Tekst verbeteringen.
•
Deel III: Inhoudelijk wijziging. De kennistabellen verwijzen direct naar het
opleidingsaanbod van Leer-Rijk. De Word-versie is vervangen door Excel.

19-01-2021

Aanpassingen na akkoord Gebruikersoverleg KWIV:
•
De Word-versie van Deel II is vervangen door een Excel-versie.
•
De indicatieve functiegroepen en schaalniveaus zijn verwijderd, omdat deze
onafhankelijk van het KWIV-profiel zijn.
•
In deel II van het KWIV is de e-CF-competentie D5 (sales prop. Development) op de
e-CF niveaus 2, 3 en 4 toegevoegd aan de volgende KWIV-profielen:
o
1.2.2 Innovatiemanagement
o
3.3.1 Service level management
o
4.2.3 Relatie management
o
4.5.1 Product owner
o
4.5.2 Product manager
o
4.5.3 (Gedelegeerd) business owner
o
5.1.1 Projectleider IV geen niveau schaal 4
o
5.1.2 Projectmanager IV
o
5.1.3 Programmamanager IV
o
5.1.4 Portfoliomanager
•
In deel II van het KWIV is de e-CF-competentie D6 (digitale marketing) op de e-CF
niveaus 2, 3 en 4 toegevoegd aan de volgende KWIV-profielen:
o
2.1.4 Data engineering
o
3.1.1 Systeembeheer *)
o
3.1.4 Serverbeheer *)
o
3.1.6 applicatiebeheer *)
o
4.3.1 Informatie analyse
o
4.3.2 Business analyse
o
4.3.3 Business intelligence/ data analyse
o
5.3.1 Informatiemanagement
o
5.3.2 Data / gegevensmanagement
o
5.3.5 Meta data gegevensmanagement

27-10-2020

Toevoegen van aantal teksten na akkoord Gebruikersoverleg KWIV:
•
Bovenaan ieder KWIV-profiel toevoeging dat functiegroepen en schaalniveaus
indicatief zijn.
•
Onderaan ieder kwaliteitenprofiel tekst toegevoegd over transversale aspecten.
•
Aan de vier KWIV-profielen Leveranciersmanagement is toegevoegd dat het gaat
om IV-gerelateerde functies in de sfeer inkoop, contract-, relatie- en
leveranciersmanagement.
Actualisatie.
•
Deel I. Verduidelijkingen: verhouding e-CF en KWIV en dat uit zwaarteniveaus in het
e-CF geen schaalindicaties zijn af te leiden.
•
Deel II. Tekst- en lay-outverbeteringen. Aanpassingen op de Toelichtingen bij
Kwaliteitenprofielen 4.3.2. Business Analyse en 4.3.4. Data Science.
•
Deel III. Tekst- en lay-outverbeteringen. Bij het Kwaliteitenprofiel 1.3.1
Sourcingmanagement is bij Certificaten een link toegevoegd.
Vaststelling tweede versie door het CIO-beraad.
Toevoeging van 20 KWIV-profielen. Hoofdstukindeling volgt de e-CF-rubricering: Plan,
Build, Run, Enable en Manage. Geactualiseerde e-CF 2016 is opgenomen.
Tekstuele aanpassingen onder Toelichting.
Vaststelling eerste versie van het KWIV door de ICCIO.

05-02-2020

13-02-2019

20-02-2013

