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Opleidingen 
Nieuwe Normering Waterveiligheid

2016/17
www.opleidingen.stowa.nl
digitaal cursus naslagwerk 2016/17 totaal

Opleidingen Nieuwe Normering Waterveiligheid
Link naar: Digitaal Cursus Naslagwerk 2016/17

M01 - Basis Cursus Beoordelen en Ontwerpen         (= link naar playlist op stowavideo)

M02 - Geotechniek: SOS en Piping

M03 - Indirecte Mechanismen en NWO 

M04 - Geotechniek: Macrostabiliteit

M05 - Hydraulische Belastingen

M06 - Bekledingen: Gras 

M07 - Geotechniek: Langsconstructies

M08 - Bekledingen: Steen en Asfalt 

M09 – Kunstwerken 

M10 – Duinen

M11 – Assembleren 

M12 – Databeheer WBI17 

http://www.opleidingen.stowa.nl/
http://pub.h2magazine.nl/innw16
http://pub.h2magazine.nl/innw16
https://www.youtube.com/playlist?list=PLKAZHri1nLra-iwQmkFVCpQQdLJDRTOgn
https://www.youtube.com/playlist?list=PLKAZHri1nLrYwza_KHECtRhNj0j--ff3X
https://www.youtube.com/playlist?list=PLKAZHri1nLrYs2tbcVl0-lMXgA58WvsYJ
https://www.youtube.com/playlist?list=PLKAZHri1nLrZCZBWKKYwBVru3blk95bT7
https://www.youtube.com/playlist?list=PLKAZHri1nLrakOsahFxCRfGzRMrDcLMdv
https://www.youtube.com/playlist?list=PLKAZHri1nLrYX5vcZFCKiFNrjGWPoH7h8
https://www.youtube.com/playlist?list=PLKAZHri1nLrZjX1yblUH--p47nk65Gn6E
https://www.youtube.com/playlist?list=PLKAZHri1nLrZYVaH27bvceGTY8__aYSFZ
https://www.youtube.com/playlist?list=PLKAZHri1nLrYztciDgNOfIz3li41fo97v
https://www.youtube.com/playlist?list=PLKAZHri1nLrZf47jeG6lQetpu6xh89byO
https://www.youtube.com/playlist?list=PLKAZHri1nLrZuzoTUASSRG6GYo34VE613
https://www.youtube.com/playlist?list=PLKAZHri1nLrbg63IqcfPFN8Z3ULgI-QUV
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Opleidingsprogramma 
INNW

WBI: Assembleren en rapporteren
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M11 Assembleren – programma
opname vrijdag 3 februari 2017 - youtube playlist

1. Introductie Hans Waals 

2. Assembleren: Waarom, wat en hoe? Ferdinand Diermanse

3. Assemblage tool Kin Sun Lam

4. Bepalen Veiligheidsoordeel (casus 1) Kin Sun Lam

5. Waterveiligheidsportaal Jan Strijker

--- lunch ---

6. Gebruik Assemblagetool Ferdinand Diermanse

7. Bepalen Veiligheidsoordeel (casus 2) Kin Sun Lam

8. Van veiligheidsoordeel tot rapportage Hans Waals

https://youtu.be/S2lesanFl5Q
https://youtu.be/KOkVDfW08M4
https://youtu.be/ywqdYkrMEQM
https://youtu.be/WrtbAZgBpGA
https://youtu.be/YoOacyx4Zm0
https://youtu.be/Rfw-wJjXMvI
https://youtu.be/A1KgVyUyKU0
https://youtu.be/W8_KiBM5TDo
https://www.youtube.com/playlist?list=PLKAZHri1nLrZuzoTUASSRG6GYo34VE613
http://www.stowavideo.nl/pdf/INNW/M11/INNW_M11_P01.pdf
http://www.stowavideo.nl/pdf/INNW/M11/INNW_M11_P02.pdf
http://www.stowavideo.nl/pdf/INNW/M11/INNW_M11_P04.pdf
http://www.stowavideo.nl/pdf/INNW/M11/INNW_M11_P05.pdf
http://www.stowavideo.nl/pdf/INNW/M11/INNW_M11_P06.pdf
http://www.stowavideo.nl/pdf/INNW/M11/INNW_M11_P07.pdf
http://www.stowavideo.nl/pdf/INNW/M11/INNW_M11_P08.pdf
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Gebruik assemblagetool

Kin Sun Lam (Deltares)

Ferdinand Diermanse (Deltares)
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Inhoud

 Assembleren bij 

 toetsspoorgroep 3

kunstwerken

 indirecte toetssporen

 Gevoeligheidsanalyse met de Assemblagetool

 Do’s & Don’ts van de assemblagetool

 Van assemblagetool naar rapportage

https://youtu.be/Rfw-wJjXMvI?t=
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Assembleren bij toetsspoorgroep 3

 Toetssporen waarbij de hydraulische belastingen 
dominant zijn.
(AGK, GEBU, ZST, DA)

 Gedetailleerde toets per vak is een semi-probabilistische 
analyse.

 Toetsing aan toetseis, geen faalkans

 Meerdere berekeningen nodig voor de afstand tot de 
norm

 Ringtoets ondersteunt alleen afzonderlijke 
berekeningen

 Relatief grote inspanning vereist.

Mogelijke invoer:

- Iv - VIv - categorie toetsoordeel waaraan wordt voldaan {cat. Iv

- VIv}

- NGO - nog geen oordeel {cat. VIIv} 

8

Assembleren bij toetsspoorgroep 3

 Een efficiënte werkwijze

 Toets alle vakken aan toetseis bij signaleringswaarde 
(categorie IIv)
 Voldoet -> categorie IIv

 Voldoet niet -> verder toetsen

 Toets alle vakken aan toetseis bij ondergrens (categorie IVv)
 Voldoet -> categorie IVv

 Voldoet niet -> categorie Vv

https://youtu.be/Rfw-wJjXMvI?t=1m35s
https://youtu.be/Rfw-wJjXMvI?t=3m20s


5

9

Assembleren bij kunstwerken

 Geen vakindeling, maar unieke locaties per kunstwerk.

 In Ringtoets wel met vakindeling.

 STKWl ook een locatie.

 Assembleren verder gelijk aan dijkvakken.

10

Assembleren bij indirecte 
toetssporen
 Indirecte toetssporen worden niet meegenomen in de 

assemblage.

 Opgenomen in assemblagetool voor  registratie en duiding. 
(niet in Ringtoets)

 Toetsinvoer en toetsoordelen zijn anders.

Mogelijk invoer:

- FV - faalkans verwaarloosbaar {cat. FV_TOM}

- V - voldoet {cat. FV_TOM}

- VN - voldoet niet {cat. NGO}

- NGO - nog geen oordeel {cat. NGO}

- VERD - verdisconteerd bij relevante toetssporen {*} 

https://youtu.be/Rfw-wJjXMvI?t=7m30s
https://youtu.be/Rfw-wJjXMvI?t=3m18s
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Assembleren bij indirecte 
toetssporen
 ‘Voldoet Niet’ (VN) als definitieve toetsresultaat kan niet.
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Inhoud

 Assembleren bij 

 toetsspoorgroep 3

 kunstwerken

 indirecte toetssporen

 Gevoeligheidsanalyse met de Assemblagetool

 Do’s & Don’ts van de assemblagetool

 Van assemblagetool naar rapportage

https://youtu.be/Rfw-wJjXMvI?t=19m00s
https://youtu.be/Rfw-wJjXMvI?t=20m39s
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Gevoeligheidsanalyses

 Assemblagetool geeft het veiligheidsoordeel.

 Geeft ook mogelijkheid om te “spelen”.

 Snel gevoeligheidsanalyses uit te voeren voor effect op 
(veiligheids)oordeel.

 Van belang bij

 Verder toetsen of niet?

 Weinig gegevens, onzekerheden, ontbrekend 
toetsresultaat, enz.

 Duiding van het veiligheidsoordeel.
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Verder toetsen of niet?

 Mogelijkheden om de toets nog aan te scherpen?

 Andere toetsoordeel (categorie) op vakniveau, 
toetsspoorniveau en trajectniveau?

 Let op de categoriegrenzen van het toetsoordeel per 
vak en per toetsspoor.

https://youtu.be/Rfw-wJjXMvI?t=20m55s
https://youtu.be/Rfw-wJjXMvI?t=22m16s
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Verder toetsen of niet?

 Mogelijkheden om de toets nog aan te scherpen?

 Doe een inschatting van de te behalen aanscherping, 
door meer grondonderzoek, verfijning van de 
schematiseringen, enz. – Wat is het effect op het  
toetsoordeel?

 Wat zijn de mogelijkheden om het lengte-effect aan te 
scherpen?

 Doe de omgekeerde bewerking – Wat is er nodig om 
wel in een bepaalde categorie te belanden? Reëel?

16

Verder toetsen of niet?

 Mogelijkheden om de toets nog aan te scherpen?

 Gecombineerde faalkansruimte voor toetssporen met 
(afgeleide) faalkansen – Aanscherping van één van de 
toetssporen kan effect hebben op alle toetssporen.

 Herverdeel de faalkansruimtefactor. 

Toets op maat!

Let op! Wijzigen van de faalkansruimtefactor 
van een toetsspoor uit groep 3 betekent 
opnieuw toetsen.

https://youtu.be/Rfw-wJjXMvI?t=23m23s
https://youtu.be/Rfw-wJjXMvI?t=25m30s
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Gevoeligheidsanalyses

 Weinig gegevens, onzekerheden, ontbrekend 
toetsresultaat, enz.

 Mogelijk effect van meer data verzamelen.

 Gevoeligheid van de onzekerheden.

 Mogelijk effect van ontbrekend toetsresultaat.

18

Duiding van het veiligheidsoordeel

 Rapportage vraagt ook om duiding en te treffen 
voorzieningen.

 Invloed van aangepast beheer en onderhoud op 
veiligheidsoordeel.

 Bepalen van de gevoelige dijkvakken voor 
risicogestuurd beheer en onderhoud

1
.

 Bij vergunningverlening. ontwerpaannames 
beschouwen op het veiligheidsoordeel.

1 Dit vereist het wijzigen van de norm in de Assemblagetool. Dat kan op dit moment niet.

https://youtu.be/Rfw-wJjXMvI?t=28m30s
https://youtu.be/Rfw-wJjXMvI?t=29m33s
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Inhoud

 Assembleren bij 

 toetsspoorgroep 3

 kunstwerken

 indirecte toetssporen

 Gevoeligheidsanalyse met de Assemblagetool

 Do’s & Don’ts van de assemblagetool

 Van assemblagetool naar rapportage
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Do’s & Don’ts van de assemblagetool

 Dijktraject niet meer wijzigen na invullen.

 Altijd een nieuwe lege assemblagetool bij nieuw dijktraject.

 Ringtoets heeft nog andere termen voor de toetsresultaten. 
Gebruik de factsheet1 om de termen te mappen.

 De toetsresultaten moeten zowel in Ringtoets als in de 
Assemblagetool komen. Registreer de toetsresultaten tijdens 
de beoordeling in de assemblagetool en neem ze na het 
definitieve oordeel over in Ringtoets. Voor de toetssporen die 
in Ringtoets worden berekend, is het registreren in Ringtoets 
en overnemen in Assemblagetool meer efficiënt.

 Toets op maat bij toetssporen groep 1 en 2 vereist als invoer 
ook een faalkans.

Mogelijk invoer (toets op maat)
- FV - faalkans verwaarloosbaar {cat. Iv}
- faalkans (getal) {cat. Iv - VIv}
- NGO - nog geen oordeel {cat.VIIv}

1 factsheet wordt nog via WBI 2017 beschikbaar gesteld

https://youtu.be/Rfw-wJjXMvI?t=30m45s
https://youtu.be/Rfw-wJjXMvI?t=31m01s
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Do’s & Don’ts van de assemblagetool

 Let op de mogelijke onterechte “niet meegenomen” 
toetssporen op de werkbladen gecombineerd 
veiligheidsoordeel, gecombineerd totaal vakoordeel en 
gecombineerd totaal kw-oordeel. 
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Do’s & Don’ts van de assemblagetool

 Let op de toetsoordelen “NGO” (nog geen oordeel) bij de 
indirecte toetssporen op het werkblad gecombineerd 
veiligheidsoordeel.

https://youtu.be/Rfw-wJjXMvI?t=35m35s
https://youtu.be/Rfw-wJjXMvI?t=36m27s
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Do’s & Don’ts van de assemblagetool

 Het herverdelen van de faalkansruimtefactoren is een 
toets op maat en kan leiden tot het opnieuw moeten 
toetsen van een toetsspoor uit groep 3.

 Bij de lengte-effectfactor van Betrouwbaarheid sluiting 
kunstwerk (BSKW) wordt niet de defaultwaarde getoond. 

 Zie ook beknopte handleiding, instructies in 
Assemblagetool, factsheets en voorbeelden uit 
voorbeeldenboek.
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Inhoud

 Assembleren bij 

 toetsspoorgroep 3

 kunstwerken

 indirecte toetssporen

 Gevoeligheidsanalyse met de Assemblagetool

 Do’s & Don’ts van de assemblagetool

 Van assemblagetool naar rapportage

https://youtu.be/Rfw-wJjXMvI?t=36m52s
https://youtu.be/Rfw-wJjXMvI?t=39m05s
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Van assemblagetool naar rapportage

 Veiligheidsoordeel

 Duiding uit de werkbladen van de toetssporen, 
Gecombineerd veiligheidsoordeel, Gecombineerd totaal 
vakoordeel en Gecombineerd totaal kw-oordeel
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Van assemblagetool naar rapportage

https://youtu.be/Rfw-wJjXMvI?t=39m20s
https://youtu.be/Rfw-wJjXMvI?t=39m30s
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Van assemblagetool naar rapportage
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Van assemblagetool naar rapportage

https://youtu.be/Rfw-wJjXMvI?t=40m00s
https://youtu.be/Rfw-wJjXMvI?t=40m27s
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Van assemblagetool naar rapportage
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Van assemblagetool naar rapportage

 Toetsresultaten van de indirecte toetssporen

https://youtu.be/Rfw-wJjXMvI?t=40m45s
https://youtu.be/Rfw-wJjXMvI?t=41m48s
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Van assemblagetool naar rapportage

 Toetsresultaten van de indirecte toetssporen
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Van assemblagetool naar rapportage

 Toetsresultaten van kunstwerktoetssporen

Kunstwerken gedefinieerd als 
locaties/punten in Assemblagetool.

STKWl heeft uiteraard wel betrekking op 
bepaalde dijkstrekking – apart meenemen 
bij (ruimtelijke) vergelijking met de 
dijktoetssporen.

https://youtu.be/Rfw-wJjXMvI?t=42m52s
https://youtu.be/Rfw-wJjXMvI?t=43m39s
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Samenvattend

 Assembleren: Waarom, wat en hoe?

Assemblageprotocol

 Assembleren in de praktijk

Assemblagetool: demo en case 1

 Gevoeligheidsanalyse met de Assemblagetool

Verder toetsen of niet?

 Do’s & Don’ts van de assemblagetool

 Van assemblagetool naar rapportage

34

Meer informatie

opleidingen.stowa.nl

https://youtu.be/Rfw-wJjXMvI?t=44m28s

