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Lonkend perspectief

• Mogelijkheid van zelfstudie

• Behoefte aan permanente opleiden en trainen

• Tunnel naar de cursist in plaats van cursist naar de tunnel

• Ondersteuning door beschikbare technieken:

◦ 3D-modellen

◦ E-learning

◦ Koppeling van (nu nog) zelfstandige digitale platformen/middelen

◦ Locatie onafhankelijke trainingsplatforms (web base OTO, iPads, Tablets, ……)
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Tunnelprogramma

Digitale tunneltweeling

• Virtueel OTO

• Gericht op wegverkeersleiders en operators

• Betrokkenheid met OHD

• Projectteam samengesteld
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Doelstelling

• 2020: Groeiboek: Trainen kun je leren

◦ Delen van:

» gekozen oplossingen

» Organisatie / betrokkenheid stakeholders (VR, OHD, ….)

» ervaringen en leerpunten

• Stimuleren van beschikbare en opkomende technieken met als doel:

◦ Toegankelijke opleidingsomgeving

◦ Continu beschikbare leer- en oefenomgeving

◦ Efficiënt en effectief meerjarig OTO-proces
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Projectteam

Mello Lindner (voorzitter/projectleider)

Peter Kooijman (secretaris)

Leen van Gelder

Peter Kole

Jeroen Halbesma

Patrick Dankaart – N.V. Westerscheldetunnel
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Werkwijze

• Praktijkervaringen

◦ Tunnelprojecten

◦ Brandweer, ambulance, politie

◦ Andere sectoren

• Workshop met verschillende stakeholders

• Groeiboek ontwikkelen en beschikbaar stellen
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Virtueel OTO: Boeiend en verbindend: Doe je mee





Virtueel OTO: 
spannend en inspirerend

COB congres  22 juni 2018



Virtueel OTO

Er wordt op allerlei plekken volop geëxperimenteerd met digitale 
en virtuele instrumenten om opleiding, trainen en oefenen (OTO) 
vorm te geven buiten de werkelijke tunnel. 

Zo traint en toetst de N.V. Westerscheldetunnel zijn 
medewerkers met een virtuele omgeving van de Sluiskil- en 
Westerscheldetunnel. 

Met een korte presentatie in een interactieve bijeenkomst nemen 
N.V. Westerscheldetunnel, XVR Simulation en Sweco u mee in 
de ontwikkeling van deze omgeving en de wijze waarop virtueel 
OTO een essentieel onderdeel is van de jaarlijkse opleidingen.



Doelstelling OTO programma
Calamiteitenorganisatie op te leiden / trainen en oefenen die berekend is om 
incidenten op een adequate en juiste manier in afstemming met openbare 
hulpdiensten af te handelen.

In een kort tijdsbestek moeten de volgende cruciale handelingen juist, tijdig en 
onder stress verricht worden in geval van een incident / calamiteit:

• Beoordeling van incident conform procedure
• Incidentlocatie veilig stellen conform procedure / zelfredzaamheid stimuleren
• Juiste bedienhandelingen ondernemen in tunnel besturing
• Uitvraag van betrokkenen bij incident
• Opschalen incident naar meldkamer / alarmering benodigde hulpdiensten conform procedure
• Opschalen interne calamiteitenorganisatie (Tunnelwacht / calamiteitencoördinator / piket communicatie)
• Communicatie naar weggebruikers
• Toegang geven aan openbare hulpdiensten 
• Communicatie met hulpdiensten / meldkamer
• Opschalen externe hulpdiensten (bergers / schoonmaakdiensten)
• Leiding geven aan interne calamiteitenorganisatie in afstemming met Grip procedures 
• Incident afhandelen
• Incident afbouwen en tunnel gereed maken voor open stellen
• Nazorg betrokkenen en installaties
• Verslaglegging / evaluatie



(Virtueel) OTO: Proof of “de pudding”.

Tijd / capaciteit / kosten



Historie NV Westerscheldetunnel
2003
opening WST

2009 / 2010
VR model  WST

2014
VR model  SKT
Tubes trainer SKT
E-learning SKT

2007
Tubes trainer WST
verkeer

2015
opening SKT

2018
Reno WST

2003
gebruiksvergunning WST

2006
WARVW

2015 SKT
Openstellingsvergunning

2016 WST
Openstellingsvergunning



Te realiseren middels virtueel OTO:
• Aan de hand van virtuele incidenten in een zo reëel mogelijke 

XVR omgeving worden de alle leden van de 
calamiteitenorganisatie getraind / getoetst om real time zo 
reëel mogelijk een incident af te handelen waarbij zowel de 
communicatie, het handelen en de tunnelbediening geoefend 
/ beoordeeld worden

• Ook COPI trainingen met VRZ op basis van virtueel model

• Tunnelbesturingstrainers voor essentiële bedienhandelingen

• Externe organisatie die opleiding verzorgt en toetst

• Kennis via leeromgeving / E-learning



Realistisch, bediening / verkeer



Huidige opstelling



Trainingsomgeving kopie bedienruimte



Virtueel OTO partners WST

XVR Simulation

Sweco



Ontwikkelen van de Training

• Les en leerplan
• Leerdoelen
• Leermiddel
• Hardware
• Scenario’s



Leermiddel – Virtueel oefenen

Eén Simulator voor het door lopen van scenario’s om:

- Oefenen
- Opleiden
- Reconstructies creëren

En dat in een realistische omgeving



CCTV



Tunnel management systeem



Benodigdheden voor een omgeving

Referentie materiaal:

• Foto’s en/of 3D scan
• Autocad tekeningen
• Video’s van bewegende objecten

Waarom geen bestaande 3D omgeving?



Persoonlijk leerpad – wat onthouden mensen?



Leermethoden



Hardware setup 

Huidige opstelling Opstelling in aanbouw

Toekomst: ? 
?
?
? 



Maximaal rendement = maximaal gebruik van zintuigen



Basis: taken en competenties

&



Spiegelen aan de praktijk

• Incidentevaluaties;
• Aandachtspunten uit exploitatie;
• Aandachtspunten uit OTO.



Leerdoelen

• Basis op orde:
– Integraal toepassen van kennis en 

vaardigheden;
– Vlieguren.

• Jaarthema.

Virtual reality
=

ideale 
werkvorm



Scenariotraining | voorbereiding
Draaiboek:
• Moeilijkheids-

graad
• Oefendoelen

• Eventlijnen



Scenariotraining | uitvoering



Scenariotraining | evaluatie

• Rondje opvallendheden;
• Evaluatie conform reguliere format;
• Inzicht in elkaars werkwijze (aanpak, 

behoefte, keuzes, etc.);
• Specifieke aandacht voor jaarthema.



Toetsen

• Alleen operators;
• Zelfde setting als scenariotraining;
• Drie scenario’s:

– Individueel
– Operator
– Assisterende operator;

• Waarnemer.



Andere OTO-toepassingen

• Objectoriëntatie;
• Afbeeldingen/ 

screenshots t.b.v. 
kennismodules en 
theorietoets.



Virtueel OTO 

• Waar gaat deze ontwikkeling naar toe?

• Wat is de stip op de horizon?




