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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 (nog niet opgenomen op video)

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

Databeheer WBI en de nieuwe normering

4

INNW – M12 – Databeheer - Dag 1
P01 Introductie WBI

P02 Architectuur en context WBI software

P03 Kijken in elkaars keuken

P04 Goede data voor het WBI

P05 Naar een datamanagement filosofie

P06 Workshop beoordelingsframework dijkeninformatie

P07 WBI procesautomatisering in de praktijk

P08 Uitwerken van een datastrategie (niet opgenomen)

P09 Presentaties huiswerkopdracht ( alleen voor de cursisten )

INNW – M12 – Databeheer - Dag 2

https://www.youtube.com/watch?v=xdKti7PR36I&list=PLKAZHri1nLrbg63IqcfPFN8Z3ULgI-QUV&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=xLG1KifyWoI&list=PLKAZHri1nLrbg63IqcfPFN8Z3ULgI-QUV&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=2-giJtQrZoY&list=PLKAZHri1nLrbg63IqcfPFN8Z3ULgI-QUV&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=aIdln9bwzjk&index=5&list=PLKAZHri1nLrbg63IqcfPFN8Z3ULgI-QUV
https://www.youtube.com/watch?v=CG5ekZAKRVQ&index=6&list=PLKAZHri1nLrbg63IqcfPFN8Z3ULgI-QUV
https://youtu.be/aUg1BiJq7vk?list=PLKAZHri1nLrbg63IqcfPFN8Z3ULgI-QUV
https://youtu.be/JtxVsgY8mXc?list=PLKAZHri1nLrbg63IqcfPFN8Z3ULgI-QUV
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De architectuur en context van de 
WBI software

Joost van der Hammen (Rijkswaterstaat)
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https://youtu.be/xLG1KifyWoI?t=0s
https://youtu.be/xLG1KifyWoI?t=0s
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Uitgebreid instrumentarium
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https://youtu.be/xLG1KifyWoI?t=1m11s
https://youtu.be/xLG1KifyWoI?t=2m44s
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Releases software
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De architectuurplaat

https://youtu.be/xLG1KifyWoI?t=5m27s
https://youtu.be/xLG1KifyWoI?t=6m18s
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De context
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Bron-

gegevens

Schema

-tiseren

Rekenen Regi-

streren Ontsluiten

Assembl

eren

De beoordelingsketen

https://youtu.be/xLG1KifyWoI?t=7m28s
https://youtu.be/xLG1KifyWoI?t=9m07s
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Benodigde informatie (1)

Bron-

gegevens
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Benodigde informatie (2)

• Verzamel gebruikte gegevens 3e toetsronde 2

• Benut inspectiegegevens en info dijkversterkingen

• Historisch en archiefonderzoek

• Digitaliseer gegevens

• Start met belangrijkste gegevens

Bron-

gegevens

https://youtu.be/xLG1KifyWoI?t=10m50s
https://youtu.be/xLG1KifyWoI?t=12m52s
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Waterveiligheidsportaal
Aanleveren rapportage
• Assemblageresultaat (Excel)

• Ringtoets database (.sqlite)

• Schematiseringen en modelinvoer (open)

• Logboek (open)

Ontsluiten

16

Uitwisseling in het instrumentarium

https://youtu.be/xLG1KifyWoI?t=14m12s
https://youtu.be/xLG1KifyWoI?t=18m12s
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De rollen van Ringtoets

1. Het registreren van vakindelingen per toetsspoor. 

2. Het registreren van  de resultaten per vak per toetsspoor.

3. De rekentool voor de eenvoudige en gedetailleerde toets voor;

 dijken en dammen op piping (STPH) en gras erosie kruin 
binnentalud (GEKB)

 Kunstwerken op hoogte (HTkw), betrouwbaarheid sluiten 
(BS) en sterkte en stabiliteit, puntconstructie (STKWp).

4. Het bepalen van de hydraulische belastingen.

 Waterstand bij norm (toetspeil)

 Golfbelastingen bij de norm

 HBN (voorheen benodigde kruinhoogte)

Sche

ma-

tiseren

Rekenen Regi-

strere

n
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De invoer van Ringtoets

 Referentielijn (.shp)

 Vakindeling (.shp)

 Hoogtegeometrie (.csv)

 Dwarsprofielen voor toetsspoor GEKB (.prfl)

 Karakteristieke punten (.csv)

 Ondergrondscenario’s (.soil)

 Hydraulische belastingen (.sqlite)

https://youtu.be/xLG1KifyWoI?t=19m46s
https://youtu.be/xLG1KifyWoI?t=26m52s
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De basismodules

 De basismodules zijn rekenmodules voor de 
toetssporen:

 Asfalt Golfklap (handmatige in- en uitvoer)

 Gras Buitentalud (handmatige in- en uitvoer)

 Steenzettingen* (handmatige in- en uitvoer)

 Macrostabiliteit (noot tot juni 2017 kan het verstandig 
zijn Dgeostability te gebruiken)

 D-Flowslide (voor zettingsvloeiingen)

 MorphAn (voor duinafslag)

* nog geen basis module maar een excel

Rekenen
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Riskeer - Macrostabiliteit

In juni 2017 is de rekenmodule macrostabiliteit opgenomen in Ringtoets.

 Referentielijn (.shp)

 Vakindeling (.shp)

 Hoogtegeometrie (.csv)

 Karakteristieke punten (.csv)

 Ondergrondscenario’s (.soil)

 Hydraulische belastingen (handmatig)
Rekenen

https://youtu.be/xLG1KifyWoI?t=28m30s
https://youtu.be/xLG1KifyWoI?t=32m50s
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De rollen van Hydra-NL 2.0
Hydra-NL 2.0 berekent de Hydraulische Belastingen en levert PC 
overslag functionaliteit (stand alone sommen):

 waterstand (voorheen toetspeil); 

 golfhoogte en piekperiode (voor de eenvoudige toets);

 Hydraulische Belasting Niveau (HBN), als maat voor de 
benodigde kruinhoogte bij gegeven profiel (voorheen de hoogte 
toets);

 overslagdebiet, bij gegeven kruinhoogte en profiel;

 golfcondities bij gegeven bekledingstype en waterstandsniveaus 

 geeft het inzicht in overstromingskansen voor dijken en 
kunstwerken 

Schema-

tiseren
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D-Soil Model
 De tool voor het schematiseren van de ondergrond.

 Resultaat wordt gebruikt voor de faalmechanismen piping, 
macrostabiliteit en zettingsvloeiingen voor dammen en dijken.

 Globale SOS database beschikbaar in applicatie.

 Diverse invoermogelijkheden;

 Boringen en sonderingen (.gef)

 Ondergrondsegmentindelingen (.shp /.csv/.damx)

 2D geometrie (.sti/.damx/handmatig)

 1D geometrie (.csv/.damx/handmatig)

 Hoogtegeometrie (.csv/.damx)

 Karakteristieke punten (.csv/.damx/handmatig)

 Laageigenschappen per laag (handmatig)

 Grondeigenschappen per laag (.mdb/.damx/handmatig)

 Uitvoer is .soil

Schema-

tiseren

https://youtu.be/xLG1KifyWoI?t=37m05s
https://youtu.be/xLG1KifyWoI?t=32m53s
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Activiteiten (in geel)

1. Maken van een vakindeling per toetsspoor

2. Verwerking van brongegevens naar invoer

3. Beoordelen van toetssporen zonder ondersteunende software

4. Beoordelen via ‘Toets op maat’

5. Registreren toetsresultaten en (handmatig) invoeren in Riskeer

https://youtu.be/xLG1KifyWoI?t=38m35s

