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cursus WBI: Assembleren en rapporteren 
 
Doelgroep Projectleiders en toetsers voor het beoordelen van keringen met het WBI.  

Keringbeheerders en markt 
Instapniveau hbo 
Voorkennis De cursus Basiskennis Nieuwe Normering en belastingen en één of meer 

cursussen over de verschillende toetssporen van het WBI 
Aantal bijeenkomsten 1 dag  
Locatie Utrecht 
Zelfstudie 4 uur voorbereiding  

Aantal deelnemers 16 
Prijs € 0,- voor medewerkers van waterschappen en Rijkswaterstaat.  

Voor anderen € 500,-. 

Bijzonderheden Deelnemers ontvangen een certificaat 
DWO nee 
Laptop Ja 
Data 6 maart 2018 

 
 

Doel 

Het WBI beschrijft de methoden en regels voor de beoordeling van de primaire waterkeringen. In het WBI worden 
verschillende onderdelen en mechanismen beoordeeld. Deze aspecten worden in 26 toetssporen van grof naar fijn in 
verschillende stappen beoordeeld. Aan het eind van het beoordelingsproces worden de verschillende beoordelingen 
samengevoegd. Assembleren is het (stapsgewijs) combineren van oordelen van afzonderlijke toetssporen en 
afzonderlijke doorsnedes/dijkvakken naar een overall-veiligheidsoordeel voor een volledig dijktraject. Het WBI bevat 
een assemblagetool dat volgens een assemblageprotocol ingezet wordt om deze integratie te maken.  
In deze cursus leren de deelnemers wat assembleren inhoudt en hoe de assemblagetool werkt. Zij leren het 
assemblageresultaat te interpreteren/analyseren en de vertaalslag naar de concept-veiligheidsrapportage aan het ILT te 
maken. 
 

Inhoud 

Na afloop van de cursus: 

 Ken je de processtappen van beoordelen tot rapporteren en de eventuele vervolgstappen naar zorgplicht of 
het HWBP  

 Weet je waarom assembleren nodig is en hoe dit gebeurt 

 Weet je waaraan een Veiligheidsrapportage moet voldoen 

 Kun je de assemblagetool gebruiken om een veiligheidsoordeel te bepalen uit verschillende deel-oordelen 

 Heb je inzicht in de mogelijkheden van de assemblagetool binnen het beoordelingsproces 

 Heb je inzicht in de totstandkoming van het totaaloordeel en de invloed van afwijkingen 
 

Vorm 

Klassikaal met laptop, de docenten behandelen de begrippen, systematiek en toepassingen aan de hand van 
voorbeelden. Deelnemers oefenen met de assemblagetool en met de analyse van de uitkomst. 

 

Inlichtingen 

Voor nadere inlichtingen kunt u bellen met Hanna Langerak (030) 60 69 424 of per e-mail opleidingen@innw.nl 

 

 

  

mailto:opleidingen@innw.nl


 

 
19/01/17 versie:1.0 

INFORMATIE VOOR DE DEELNEMERS 

DOCUMENTATIE 

Memo beoordelingsrapportage (Hans Waals); wordt toegestuurd 

 Beknopte handleiding assemblagetool WBI 2017 

 De assemblagetool WBI 2017 
De assemblagetool + de handleiding is beschikbaar via https://www.helpdeskwater.nl/wbi-instrumentarium 

 

Video’s van eerdere cursussen van het WBI kun je bekijken via: 

http://www.stowavideo.nl/pdf/INNW/modulen_overzicht_videos.pdf.  

 

BIJZONDERHEDEN 

De assemblagetool WBI 2017 en bijhorend assemblageprotocol 2017  (versie 1.0.1.0, december 2016) wordt vanaf 

januari 2017 toegepast in de praktijk. Het assembleren is een stap die in de beoordelingssystematiek van het WBI nodig 

is. Voortschrijdend inzicht kan er toe leiden dat de assemblagetool dan wel het protocol later in 2017 of 2018 worden 

aangepast. 

 

 

  

https://www.helpdeskwater.nl/wbi-instrumentarium
http://www.stowavideo.nl/pdf/INNW/modulen_overzicht_videos.pdf


 

 
19/01/17 versie:1.0 

 

Cursus WBI: Assembleren en beoordelen 

Locatie Aristo (Brennerbaan 150  3524 BN Utrecht) 

Coördinator  Hanna Langerak: (030) 606 94 24 Hanna.langerak@wateropleidingen.nl  

Medewerker Melissa Lambregts: (030) 606 94 27 Melissa.Lambregts@wateropleidingen.nl 

 

Programma  

Dinsdag 6 maart 2018 

Lestijd Onderwerp Docent(en) 

09.15-09.30 Inloop   

09.30-10.00  Introductie  

Toelichting programma, kennismakingsrondje.  

Hoe past het assembleren en rapporteren in een groter 
geheel? Wat is bekend over het assemblagetool? 

Hans Waals (WS 
Hollandse Delta) 

10.00-10.45 Assembleren: waarom, wat en hoe? 

Inleiding in de assemblagetool:  

a) hulpmiddel voor bepalen van veiligheidsoordeel 

b) hulpmiddel voor analyse van het oordeel 

Ferdinand Diermanse 

(Deltares) 

10.45-11.00 Demo assemblagetool Kin Sun Lam (Deltares) 
 

11.00-11.15 Pauze  

11.15-12.30 Case 1: Bepalen veiligheidsoordeel dijktraject  (kern 
toetssporen) 

Gebruik van de assemblagetool tijdens de beoordeling 

Kin Sun Lam 
 

12.30-13.30 
Lunch 
 

 

13.30-14.00 Gevoeligheidsanalyse met de assemblagetool 
 What if: ontbrekend toetsresultaat, weinig data, 

onzekerheidsmarges, enz. 
 Verder toetsen of niet? 

 

Assemblagetool bij aangepast onderhoud, risicogericht 
beheer en onderhoud, ontwerp aannames 

 

Kin Sun Lam / 
Ferdinand Diermanse  

14.00-15.30 Case 2: Verder toetsen of niet? (alle toetssporen) 

 

Tussendoor korte pauze 

Kin Sun Lam  
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15.30-16.15 Van veiligheidsoordeel tot rapportage, wat zijn de eisen 

van ILT (o.m. Waterveiligheidsportaal) en hoe zit het 
HWBP en de zorgplicht daarbij. 
 

Hans Waals 

16.15-16.30 
Afsluiting 

 


