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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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Verder toetsen of niet? 
(case 2)

Kin Sun Lam (Deltares)
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Indeling case

 Introductie/toelichting

 In duo’s zelf assembleren met tool en data

 Plenaire bespreking

 Uitwerking door duo’s

 Vragen/discussie

 Tussendoor 10 minuten korte pauze

https://youtu.be/A1KgVyUyKU0?t=
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Doel case

 Verdieping met het assembleren/de 
assemblagetool.

 Het assembleren in de praktijk op 
deelaspecten.

 Zelf aan de slag met het assembleren 
(“ervaren” en begrijpen).
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Opzet case

 Alle toetssporen

 Toetsresultaten van het gehele traject voor alle 
toetssporen beschikbaar

 Situaties worden voor-
gelegd met de vraag: 
Verder toetsen of niet?

 Per toetsspoor

 Per traject

https://youtu.be/A1KgVyUyKU0?t=32s
https://youtu.be/A1KgVyUyKU0?t=50s
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Gegevens case

 Traject 22-1 Eiland van Dordrecht (Zuid)

 Lengte: 17,527 km

 Toetsresultaten zijn gebaseerd op 3e

toetsronde en VNK2, aangevuld met fictieve 
waarden.

10

Aan de slag!

 Bestand case staat op laptop.

 De toetsresultaten zijn voor alle toetssporen al 
ingevuld.

 Vragen en instructies worden uitgedeeld.

https://youtu.be/A1KgVyUyKU0?t=1m37s
https://youtu.be/A1KgVyUyKU0?t=2m05s
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Uitgangssituatie case
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Verder toetsen of niet?

 Op toetsspoorniveau - STBI
1. Welke mogelijkheden zijn er om het 

toetsoordeel aan te scherpen?

2. Als we alleen denken aan het verfijnen van 
de schematisering, welk vak of vakken zou 
u beschouwen?

3. Wat zal dan de stabiliteitsfactor van het vak 
of de vakken moeten zijn om een 
toetsspooroordeel “IIIt“ te krijgen?

4. Hoe reëel is dit?

5. Verder toetsen of niet?

https://youtu.be/A1KgVyUyKU0?t=3m48s
https://youtu.be/A1KgVyUyKU0?t=4m20s
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Verder toetsen of niet?

 Op toetsspoorniveau - ZST
6. Welke mogelijkheden zijn er om het 

toetsoordeel aan te scherpen?

7. Als we alleen denken aan het verfijnen van 
de schematisering, welk vak of vakken zou 
u beschouwen?

8. Hoe reëel zijn de geschetste mogelijkheden 
bij vraag 6?

9. Verder toetsen of niet?
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Verder toetsen of niet?

 Op toetsspoorniveau - GABU
10.Welke mogelijkheden zijn er om het 

toetsoordeel aan te scherpen?

11.Als we alleen denken aan het verfijnen van 
de schematisering, welk vak of vakken zou 
u beschouwen?

12.Verder toetsen of niet?

https://youtu.be/A1KgVyUyKU0?t=4m20s
https://youtu.be/A1KgVyUyKU0?t=4m20s
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Verder toetsen of niet?

 Op toetsspoorniveau - NWOkl
13.Welke mogelijkheden zijn er om het 

toetsoordeel aan te scherpen?

14.Verder toetsen of niet?
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Verder toetsen of niet?

 Op trajectniveau
15.Welke mogelijkheden zijn er om het 

veiligheidsoordeel aan te scherpen?

16.Als we alleen denken aan het herverdelen 
van de faalkansruimte. Van welke 
toetssporen zou u de faalkansruimtefactor 
willen aanpassen?

17.Treedt het gewenste effect op het 
veiligheidsoordeel op? Waarom wel of niet?

https://youtu.be/A1KgVyUyKU0?t=4m20s
https://youtu.be/A1KgVyUyKU0?t=4m36s
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Plenaire uitwerking/bespreking

 Hoe uitgewerkt?

 Wat valt er op?

 Vragen?
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Meer informatie

Opleidingen.stowa.nl

https://youtu.be/A1KgVyUyKU0?t=4m36s
https://youtu.be/A1KgVyUyKU0?t=4m36s

