
Opleidingsprogramma INNW

Cursus Databeheer WBI en de nieuwe normering
Doelgroep Gegevensbeheerder/GIS-specialisten en beoordelaars (als duo inschrijven) 
Instapniveau HBO, met enkele jaren beoordelingservaring en/of gegevensbeheer
Voorkennis Gegevensbeheerders/GIS Specialisten hebben ervaring of zijn werkzaam 

op gebied van gegevensbeheer waterveiligheid. De beoordelaars hebben de 
Basiscursus Nieuwe Normering gevolgd of ervaring bij het beoordelen en/of 
ontwerpen van waterkeringen

Aantal bijeenkomsten 2 dagen 
Locatie Utrecht
Zelfstudie 4 uur per bijeenkomst 
Aantal deelnemers 20
Coördinator Marja de Bruin, (015) 278 34 63, opleidingen@innw.nl
Prijs € 0,- voor medewerkers van waterschappen en Rijkswaterstaat.  

Voor anderen € 900,-.
Data Groep 1: 20 en 28 september 2017

Groep 2: 22 en 28 november 2017
Aanmelden kan via opleidingen.stowa.nl of direct via de cursuspagina

Doel
De nieuwe normering voor de primaire waterkeringen bevat een wettelijk 
beoordelingsinstrumentarium, het WBI. Het WBI maakt gebruik van lokale data. Deze cursus 
richt zich op de opgave voor het databeheer bij het beoordelingsproces en de relevante 
gegevenshuishouding. Zo moeten bijvoorbeeld inspectie-, lab- en veldgegevens beschikbaar 
zijn. Deze gegevens zijn nodig om de waterkering te schematiseren  en zijn nodig om te 
komen tot een beoordeling. Het samenspel  tussen de gegevensbeheerder en de beoordelaar is 
belangrijk, waarbij zij elkaars meerwaarde in de beoordeling leren kennen.

Beoordelaars krijgen inzicht in het benodigde databeheer. Gegevensbeheerders/gis-specialisten 
leren de hoofdlijn van de beoordeling kennen. Van de gegevensbeheerder wordt gevraagd om 
de beoordelaar tijdens het beoordelen met data en databeheer te ondersteunen. Daarbij zijn 
de herleidbaarheid, het vastleggen van resultaten en het omgaan met tussenresultaten van 
belang. Tijdens de cursus werken de deelnemers aan een datastrategie voor de beoordeling, 
gericht op de nieuwe normering en andere waterkeringtaken.

Inhoud
Na afloop van de cursus:
• Ken je de nieuwe normering en het WBI instrumentarium op hoofdlijn
• Ken je de opgave voor het databeheer bij het beoordelingsproces, de bijhorende 

gegevenshuishouding en de belangrijkste (data)begrippen.
• Heb je inzicht in het belang van de kwaliteit van data bij de beoordeling.
• Kun je het databeheer plaatsen in de context van de basisregistraties BRO en BGT 

(basisregistratie grootschalige topografie)
• Kun je onderscheid maken in inhoudelijke kwaliteit en datakwaliteit en weet je waar je bij 

de kwaliteit van data op moet letten bij uitbesteden
• Kun je beschikbare systemen als DAMO keringen, waterveiligheidsportaal, en tools inzetten 

en weet je welke processtappen niet met tools worden ondersteund.
• Weet je welke elementen een datamanagementplan voor de nieuwe beoordeling bevat.

Vorm
Klassikaal, de docenten behandelen de begrippen, systematiek en toepassingen aan de hand 
van voorbeelden. Deelnemers werken aan het opmaken van een datastrategie op basis van 
een casus uit de eigen praktijk.

http://opleidingen.stowa.nl
http://www.wateropleidingen.nl/cursusaanbod/nieuwe-normering/@18012/databeheer-wbi/
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Programma dag 1

Onderwerp Docent(en)
Introductie cursus en voorstelronde Joost van der Hammen 

(N&S) / Iris van de Kerk
Introductie nieuwe normering, het WBI en het beoordelingsproces
• De opgave voor het databeheer bij het beoordelingsproces en de 

relevante gegevenshuishouding.
• Rol van dataspecialist tijdens het beoordelen
• Inzicht in de keten, instrumenten data en databeheer: welke gegevens 

zijn nodig en op welke manier moeten die gegevens vastgelegd worden.

Joost van der Hammen /
Iris van de Kerk (RWS)

De architectuur en context van de WBI software
• introductie faalmechanismen
• introductie software WBI
• Iteratief werkproces en noodzaak goed inregelen datamanagement

Joost van der Hammen /
Iris van de Kerk

Kijken in elkaars keuken: Beoordelaars en data specialisten werken in 
spelvorm samen aan een datastrategie voor het toetsspoor piping.

Joost van der Hammen /
Iris van de Kerk

Goede data voor het WBI
Omgaan met data voor meervoudig gebruik en een ketenbenadering
• de voorbereiding met het op orde krijgen van gegevens en toegankelijk 

maken van inspectie- en veldgegevens,
• omgang met tussenresultaten en de wijze van vastleggen van resultaten 

ten behoeve van herleidbaarheid en logboek.

Kin Sun Lam (Deltares)

Naar een datamanagement filosofie
• Bronhoudersschap, herbruikbaarheid, datastandaarden
• Data-uitwisseling bij uitbestedingen
• Het waterveiligheidsportaal (WVP) met speciale aandacht voor 

herleidbaarheid
• Introductie/demonstratie DAMO Keringen in de beoordeling (bijvoorbeeld 

hoe kun je je beheerregister zien)

Huibert-Jan Lekkerkerk
(HWH)

Uitleg huiswerkopdracht, afronding en evaluatie lesdag 1 Huibert-Jan Lekkerkerk

Programma dag 2

Onderwerp Docent(en)
Bespreken huiswerkopdracht
Workshop Beoordelingsframework dijkeninformatie:  
Schat de informatiekwaliteit op waarde;

Het beoordelingsframework helpt om de informatiekwaliteit, die bijvoorbeeld 
ten grondslag ligt aan het beoordelings-resultaat, expliciet te maken. Aan 
de hand van 1 of meerdere cases leer je dit framework –in ontwikkeling- te 
gebruiken. En je weet hoe je het kunt toepassen.

Joost van der Hammen /
Iris van de Kerk en
Karolina Wojciechowska
(HKV)

WBI procesautomatisering in de praktijk
• Hoe leg je de verbindingen met de eigen GIS database, hoe heeft hij dit 

voorbereid en gerealiseerd, hoe is het datamanagement georganiseerd 
bij Wetterskip Fryslan,

• Do’s en dont’s: wat automatiseer je wel en wat niet
• Wat betekent “goede data voor de beoordeling” in de praktijk?

Marcel Adema
(Wetterskip)

Uitwerken van een datastrategie Joost van der Hammen /
Iris van de Kerk
en Kin Sun Lam

Aanpassen eigen datastrategie
• aanpassen en uitwerken eigen datastrategie; incorporeren 

informatiekwaliteit en praktijkcases
• korte presentaties en terugkoppeling
• wat moet er nog gebeuren binnen je eigen organisatie?

Joost van der Hammen /
Iris van de Kerk en Kin 
Sun Lam

Afronding Joost van der Hammen /
Iris van de Kerk


