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Call for Papers 
 
De KINT Bijeenkomstencommissie is gestart met de organisatie van de volgende 
KINT Congresdag. Dit tweejaarlijkse evenement vindt plaats op 15 april 2020. 
Met deze aankondiging bieden wij u de gelegenheid om u aan te melden voor 
het verzorgen van een presentatie. 
 
Als thema voor het KINT Congres 2020 werd gekozen voor: 
 

“Kwaliteitstoezicht Inspectie en 
Niet-Destructieve Techniek” 

 
 
Om verwarring te vermijden verklaren we ons direct nader: het congres zal zich 
niet toespitsen op de gang van zaken binnen onze vereniging, echter wel op 
hetgeen waar wij als vakvereniging KINT voor staan. 
 
Al geruime tijd hebben we te maken met een tekort aan vakbekwame 
inspecteurs, waardoor systematisch tijdelijk personeel uit het buitenland wordt 
gerekruteerd. Hoe kunnen wij vakbekwaamheid en ervaring met inspectie 
apparatuur van dit personeel toetsen? Vakbekwaamheidscertificaten conform 
ISO 9712, verworven over de hele wereld, zouden van een acceptabel niveau 
moeten zijn. Is dit echter wel zo en wat is het risico op fraude?  
 
Hebben we misschien behoefte aan een onafhankelijke toezichthouder, die – in 
nauwe samenwerking met de industrie – medewerkers op regelmatige basis op 
vakbekwaamheid toetst? Eventueel zouden een aantal praktische en 
theoretische basistesten afgenomen kunnen worden bij aanvang van of tijdens 
een inspectie job. 
 
Hoe staat het met de integriteit van ons personeel? Kunnen we van onze 
medewerkers verwachten dat zij een integriteitscharter ondertekenen voordat ze 
starten met een inspectie? 
 
Het eventueel aanbieden van een opleiding tot NDO-ingenieur is al een tijdje 
actueel. Welke taken zouden aan een NDO-ingenieur kunnen worden 
toegewezen? 
 
Uiteraard worden ook de resultaten van het KINT-project Phased Array op dunne 
wanddikten gedeeld. 
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Het streven is om een gevarieerd congres neer te zetten met lezingen/presentaties op 
verschillende niveaus vanuit: 
 

ü De techniek; wetenschappelijk en praktisch 
ü Ervaring opgedaan uit het verleden: lessons learned 
ü Organisatorisch: bedrijfseconomisch; veiligheid; normen, voorschriften, 

vergunningen 
ü Opleidingen 

 
Voorbeelden van onderwerpen kunnen zijn: 
 

• Opleiding personeel. Wie voorziet in opleiding? Instroom van inspecteurs uit 
buitenland?  

• Hoe vakbekwaamheid controleren? Rol van een onafhankelijke toezichthouder? 
• Kwaliteitsborging van Inspectie en NDO 
• Kwalificatie, acceptatie en validatie van nieuwe onderzoekstechnieken zoals 

Phased Array op dunne wanddikten 
 
 
Graag zien wij praktische lezingen die zo veel mogelijk aansluiten bij het thema. Met 
praktisch bedoelen wij informatie waar de toehoorders, bij wijze van spreken, de dag na 
het congres al iets mee kunnen doen in hun werkomgeving. Te commerciële lezingen 
worden ter zijde gelegd. 
 
De deadline voor uw aanmelding is 28 februari 2020. Spoedig daarna zal de 
Bijeenkomsten Commissie zich over de inzendingen buigen en een eerste keuze 
maken. 
 
Wat mag u ons toezenden: 
 

• Een korte beschrijving van de inhoud van uw lezing, zodanig dat wij een goed 
idee krijgen van uw “boodschap” richting toehoorders. Ongeveer 5-10 regels. 

• Liefst ook al een pakkende titel, of een werktitel die u later nog aan kunt passen. 
 
Indien uw presentatie wordt gekozen dan zou uw PowerPoint presentatie en/of een 
geschreven artikel half maart 2020 beschikbaar moeten zijn voor de organisatie. 
 
Uw inzending kunt u richten aan info@kint.nl o.v.v. Lezingvoorstel KINT Congres 2020 
 
Als u van gedachten wilt wisselen over uw eventuele inzending dan kunt u contact 
opnemen via info@kint.nl en dan zullen wij contact met u opnemen. 
 
Bij voorbaat bedankt namens de Bijeenkomstencommissie, het Bestuur en alle leden 
van KINT! 


