
Het probabilistisch ontwerpen en beoordelen van civiele constructies wordt steeds belangrijker. In veel 
domeinen wordt deze systematiek gebruikt, bijvoorbeeld in de bouw, waterbouw en geotechniek. Voorbeelden 
van toepassingen zijn het ontwerp van gebouwen volgens de Eurocode en toetsing en ontwerp van bruggen, 
sluizen en dijken. Kennis van de theorie en de toepassing van het probabilistisch ontwerpen zijn nog niet 
wijdverspreid, terwijl de belangstelling gestaag groeit door de grote potentie tot kostenbesparingen en 
doelmatigere ontwerpen. 
 
Deltares en PAO Techniek en Management hebben daarom verdiepende cursussen ontwikkeld om het 
probabilistisch ontwerpen in Nederland verder te brengen. 
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Risicoanalyse in de civiele techniek Betrouwbaarheids- en risicoanalyse in de 
geotechniek

De cursus bestaat uit 2 dagen basistheorie, gebaseerd op 
de colleges aan de TU Delft. Daarna wordt er ingezoomd 
op de praktijk in de waterbouw en droge civiele techniek 
in twee optionele dagen.

Cursusleider: prof. dr. ir. Raphaël Steenbergen (TNO)

Docenten: dr. ir. Hessel Voortman (Hessel Voortman EC 
B.V.), ir. Nadieh Meinen (TNO), prof. dr. ir. Bas Jonkman 
(TU Delft), prof. dr. ir. Robby Caspeele (UGent), dr. ir. Wim 
Courage (TNO), dr. ir. Arthur Slobbe (TNO) en dr. ir. Arno 
Willems (Iv Infra)

De cursus bestaat uit 2 dagen waarin theorie en praktijk 
afwisselend aan bod komen, geheel toegespitst op de 
geotechniek. Tevens wordt er veel geoefend met software 
zodat de cursisten zich de stof eigen kunnen maken.

Cursusleiders: dr. Timo Schweckendiek en dr. Wim Kanning 
(Deltares)

Scan de code of klik op de link voor meer informatie en inschrijven:

WWW.PAOTM.NL WWW.DELTARES.NL

https://paotm.nl/nl/
https://paotm.nl/nl/
https://www.deltares.nl/
https://paotm.nl/nl/cursus/risicoanalyse-in-de-civiele-techniek/?utm_medium=flyer&utm_source=extern&utm_campaign=C002
https://www.deltares.nl/nl/academy/betrouwbaarheids-en-risicoanalyse-de-geotechniek/


• 8 en 9 juni 2021: basistheorie
• 16 juni 2021: optionele dag verdieping 

natte civiele techniek (waterbouw)
• 24 juni 2021: optionele dag verdieping 

droge civiele techniek (utiliteitsbouw, 
constructies)

In deze cursus leer je de grondslagen van het 
ontwerpen en beoordelen van deze types 
constructies. Ontwerp- en toetsregels zijn 
gebaseerd op probabilistische berekeningen 
en tonen aan of een constructie voldoende 
veilig is. De cursus licht achtergronden en 
theorie toe en geeft toepassingen in de droge 
en natte civiele techniek. Daarbij is ruimte voor 
discussie met de deelnemers.

Onderwerpen die in deze cursus aan bod 
komen: 

• Systeembeschrijving
• Stochastische variabelen, correlaties
• Acceptabel risico, individueel en 

groepsrisico
• Systeembetrouwbaarheid
• Niveau III, II en I berekeningen
• Tijdsafhankelijkheid
• Belastingmodellen
• Robuustheid
• Bayesian decision making
• RAMS analyse natte kunstwerken
• EEM modellen
• Dijkringbenadering

PAO TECHNIEK EN MANAGEMENT  
RISICOANALYSE IN DE 
CIVIELE TECHNIEK 

• 23 en 24 september 2021: mix 
basistheorie en verdieping geotechniek

Deze cursus geeft geotechnische ingenieurs 
en onderzoekers (bv. PhD studenten) de 
basiskennis over betrouwbaarheids- en 
risicoanalyse om in hun eigen praktijk met 
deze technieken aan de slag te kunnen gaan, 
verrijkt met praktijkvoorbeelden en recente 
ontwikkelingen. De werkwijze is actief en 
interactief, met hands-on oefeningen en 
een uitgebreide zelf uit te werken case study 
geïnspireerd door de Noord-Zuidlijn.

Onderwerpen die in deze cursus aan bod 
komen: 

• Probabilistiek basis toegepast op 
geotechniek

• Verdelingsfuncties en statistiek
• Betrouwbaarheidsanalyse (bepalen 

faalkansen)
• Praktische oefeningen met de Probabilistic 

Toolkit (PTK)
• Systeembetrouwbaarheid
• Betrouwbaarheidsanalyse met PTK en 

externe software (bv. EEM)
• Risicoanalyse en besliskunde
• Bayesiaanse updating (bewezen sterkte)
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