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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 (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
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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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Kijken in elkaars keuken

Joost van der Hammen (Rijkswaterstaat)
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Opdracht 1 (15 min)
Bepaal het werkproces voor het toetsspoor piping

 Bepaal jullie werkproces voor het toetsspoor Piping

Leg de kaarten op de volgorde van aanpak

Gebruik zonodig de stiften ter verduidelijking van de 
weergave

 Zorg dat voor beide duidelijk wordt wat de activiteiten 
inhouden

https://youtu.be/2-giJtQrZoY?t=
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Opdracht 2 (15 min)
Bepaal de informatiebehoefte en de benodigde 
middelen

 Geef per activiteit aan welke data en informatie nodig is.

Schrijf de input op de gele post-its en koppel die bij aan 
de betreffende activiteit.

 Geef per activiteit aan welke middelen jullie verwachten 
te gaan gebruiken

Schrijf de middelen op de groene post-its en koppel die 
aan de betreffende activiteit.
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Opdracht 3 (15 min)
Bepaal de werkverdeling en onderlinge 
samenwerking

 Bespreek de mogelijke rolverdeling van de 
gegevensbeheerder en de beoordelaar

Beschrijf in 1 zin de verantwoordelijkheid van de 
gegevensbeheerder en de beoordelaar en geef een 
opsomming van de kerntaken van ieders rol

 Bespreek de belangrijkste uitdagingen voor het 
gegevensbeheer bij de beoordeling

Schrijf de 3 belangrijkste uitdagingen op.

https://youtu.be/2-giJtQrZoY?t=2m4s
https://youtu.be/2-giJtQrZoY?t=4m
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Huiswerkopgave

Maak een datastrategie voor de toetssporen piping of macrostabiliteit.

Geef in ieder geval aandacht aan:

1. Het doel van de datastrategie

2. De samenwerking tussen gegevensbeheerder en beoordelaar

1. Formuleer tenminste 3 vragen die de databeheerder heeft voor de 
beoordelaar

2. Formuleer tenminste 3 vragen die de beoordelaar heeft voor de 
databeheerder

3. De bepaling en invulling van de informatiebehoefte: Welke gegevens zijn 
nodig, hoe ga je die organiseren

4. Formulier en breng in beeld de benodigde dataconversie. Kijk voor benodigde 
dataformaten in de schematisatiehandleidingen macrostabiliteit en piping

5. Hoe is de herleidbaarheid en herbruikbaarheid van het beoordelingsresultaat en 
tussenproducten geborgd
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Huiswerkopgave 2
De documenten zijn te vinden op de Helpdeskwater:

Gebruikershandleiding Ringtoets

https://www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/applicaties-modellen/applicaties-
per/omgevings/omgevings/ringtoets/

Gebruikershandleiding D-Soil Model

https://www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/applicaties-modellen/applicaties-
per/omgevings/omgevings/soilmodel/

Factsheets databeheer:

https://www.helpdeskwater.nl/publish/pages/37052/factsheet_macrostabiliteit_binnenwaarts
_stbi.pdf

https://www.helpdeskwater.nl/publish/pages/37052/factsheet_piping_stph.pdf

Dataafspraken:

https://www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/waterveiligheid/primaire/beoordelen-
(wbi)/producten-wbi/

https://youtu.be/2-giJtQrZoY?t=4m59s
https://remote.wateropleidingen.nl/OWA/redir.aspx?C=mUsfHeMvjcAsM8https://www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/applicaties-modellen/applicaties-per/omgevings/omgevings/ringtoets/
https://remote.wateropleidingenhttps/www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/applicaties-modellen/applicaties-per/omgevings/omgevings/soilmodel/
factsheet_macrostabiliteit_binnenwaarts_stbi.pdf
factsheet_piping_stph.pdf
https://www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/waterveiligheid/primaire/beoordelen-(wbi)/producten-wbi/
https://youtu.be/2-giJtQrZoY?t=11m09s
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Voorbeeldkaarten

In het toetsinstrumentarium wordt de 
waterkering getoetst per normtraject. 
Zorg voor de juiste referentielijn 
(ligging van de kering) van het 
normtraject.

Referentielijn bepalen
in
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Output

Referentielijn van het te toetsen 
normtraject.

Bepaal voor alle waterkeringen in het
normtraject de hoogtegeometrie-
profielen dwars op de kering, inclusief
de karakteristieke lijnen of punten van
de hoogtegeometrie.

Referentie dwarsprofielen
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Output

Referentie 
hoogtegeometrieprofielen, inclusief 
karakteristieke lijnen of punten

https://youtu.be/2-giJtQrZoY?t=

