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Samenvatting 1
Noodsituaties doen zich gelukkig zelden voor in de Nederlandse tunnels, maar als het gebeurt, moet 
er onder hoge druk gehandeld worden. Het goed menselijk handelen wordt bevorderd door het proces 
van opleiden, trainen en oefenen (OTO). Met virtueel OTO (V-OTO) kunnen situaties en handelingen 
realistisch gesimuleerd worden, waarmee het OTO-proces meer tijd en plaats onafhankelijk wordt en 
de organisaties minder worden belast.

Bij virtueel opleiden, trainen en oefenen worden technieken gebruikt om situaties digitaal te simuleren. 
Op basis van ervaringen, meningen en ideeën van de direct betrokken stakeholders is in deze publicatie 
de ontwikkeling van V-OTO in kaart gebracht met als doel het stimuleren en helpen van deze stake-
holders in hun visievorming en het maken van strategische keuzes.

Deze publicatie laat zien hoe met V-OTO de gestelde leerdoelen bereikt kunnen worden. Met bijvoor-
beeld het bouwinformatiemodel (BIM) dat vaak al voorhanden is, kan in combinatie met virtual reality 
(VR) in een digitale kopie van de tunnel realistisch geoefend worden. Simulatietools zijn in staat het 
dynamisch gedrag na te bootsen, om bijvoorbeeld de integrale samenwerking van installaties inzichtelijk 
te maken. Op deze manier is er sprake van serious gaming, waarin het opleiden, trainen en oefenen 
meer spelenderwijs gaat; alle beslissingen en effecten kunnen veilig onderzocht worden.

Effectief en doelgericht implementeren van V-OTO is alleen mogelijk als aan randvoorwaarden is vol-
daan. Zo vergt V-OTO een grondige voorbereiding, inbedding in de plannen en organisaties, commit-
ment vanuit het management en het beschikbaar stellen van de financiële middelen. Het kennen van 
verantwoordelijkheden, verwachtingen en belangen van deze stakeholders in relatie tot OTO draagt 
bij aan efficiënte processen en doelmatige opleidingen. Alle benodigde kennis en informatie moet 
beschikbaar zijn voordat met de ontwikkeling/voorbereiding van een (V-)OT0-traject wordt begonnen.

Er zijn weinig gegevens publiekelijk beschikbaar met betrekking tot de kosten voor OTO en V-OTO. Een 
onderzoek van PwC naar de effectiviteit van VR voor het trainen van 'zachte' vaardigheden (juni 2020) 
laat zien dat de investering in VR-trainingen hoog zijn en het omslagpunt in effectiviteit pas wordt 
bereikt bij een grote groep deelnemers, of veelvuldig hergebruik. Het onderzoek laat echter ook zien 
dat het gebruik van VR resulteerde in 275% meer vertrouwen in eigen kunnen na het volgen van de 
opleiding en een vier maal snellere doorlooptijd dan een gemiddelde klassikale opleiding.

Voor het implementeren van een (V)-OTO-traject is een stappenplan opgesteld. De elf stappen zijn 
onderdeel van de meerjarige en jaarlijkse cyclus van het opstellen van opleidingsplannen, het uitvoeren, 
evalueren en het weer verbeteren. Deze twee cycli zijn uitgewerkt op basis van de ‘plan, do, check, act’-
stappen uit de Deming-cirkel.

Op basis van de bevindingen tijdens het opstellen van dit document komt de werkgroep tot slot tot 
aanbevelingen ten aanzien van (V-)OTO. De werkgroep stelt voor een kwalificatieprofiel voor een 
tunneloperator vast te stellen. Zo'n profiel zou bijdragen aan efficiënte ontwikkeling en uitvoering 
van een opleidingsprogramma. Het kwalificatieprofiel beschrijft het basisniveau (competenties en 
bekwaamheid) waaraan een tunneloperator moet voldoen om de functie naar behoren te kunnen uit-
voeren. De toetsresultaten kunnen door middel van een getuigschrift vastgelegd worden waarmee de 
tunneloperator in iedere tunnelbeheerorganisatie ingezet kan worden. Een richtlijn moet vervolgens 
uitwijzen hoe lang een getuigschrift geldig is. Tot slot wijst de werkgroep erop dat de digitale modellen 
die in nieuwbouw- en renovatieprojecten ontwikkeld worden, na afronding van het project van waarde 
kunnen zijn voor OTO. Hiervoor verdient het aanbeveling om vanaf het projectinitiatief het gebruik van 
digitale gegevens voor OTO als projectresultaat te definiëren.
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1 Inleiding 1
Tunnelveiligheid is voor een groot deel afhankelijk van goed opgeleide en gemotiveerde medewerkers. 
Individueel goed opgeleid, maar ook als team en organisatie in een hechte samenwerking met onder 
andere hulpverleningsdiensten. Het goed menselijk handelen wordt bevorderd door het proces van 
opleiden, trainen en oefenen (OTO). Dit is een wettelijk verplicht proces waarbij moet worden aange-
toond dat de medewerkers bekwaam zijn. Bij virtueel opleiden, trainen en oefenen (V-OTO) worden 
technieken gebruikt om situaties digitaal te simuleren om daarmee de handelingsvaardigheid van een 
medewerker te kunnen trainen.

De werkgroep Virtueel OTO heeft met deze publicatie getracht om op basis van de ervaringen, meningen 
en ideeën van de direct betrokken stakeholders (tunnelbeheerders, tunneloperator, hulpdiensten, 
bevoegd gezag, veiligheidsbeambten, projectorganisaties, etc.) de ontwikkeling van V-OTO in kaart 
te brengen met als doel het stimuleren en helpen van deze stakeholders in hun visievorming en het 
maken van strategische keuzes.

Ontwikkelingen
Sinds maart 2020 is, als gevolg van COVID-19, het denken over trainen op afstand in een stroom-
versnelling gekomen. Deze ontwikkelingen zijn door de werkgroep meegenomen in de analyse en deze 
publicatie.

De werkzaamheden van de werkgroep zijn uitgevoerd in periode 2018-2020. Op 10 maart 2020 heeft 
het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aangegeven dat de processen van het vervoer over (hoofd)
wegennet, inclusief de bediening, als vitaal B worden aangemerkt (zie het kader op de volgende pagina). 
Het thema cybersecurity wordt hiermee een onderdeel van tunnelveiligheid en daarmee een leerdoel bij 
het proces van OTO. Zodoende wordt ook in dit document aandacht besteed aan cybersecurity. Voor meer 
informatie over de herbeoordeling, zie de memo Herbeoordeling wegennet als vitaal B. Meer informatie 
over de cybersecurity van tunnels is te vinden in het groeiboek Cybersecurity tunnels.

Doelgroep
Dit document is gericht op de tunnelbeheerorganisaties en alle stakeholderorganisaties die nauw 
betrokken zijn bij het opleiden van haar medewerkers ten behoeve van een veilig gebruik van tunnels. 

Dit document zal hopelijk dienen als inspiratiebron voor de direct betrokken stakeholders in de ontwik-
keling en visievorming van virtueel OTO en de meerwaarde kunnen bepalen die virtueel OTO biedt aan 
een veilige tunnelbediening en blijvende vakbekwaamheid van de betrokken medewerkers.

Verantwoordelijkheden

Voor tunnels zijn de rollen en verantwoordelijkheden van tunnelbeheerder, tunnelpersoneel, veiligheids-

beambten, bevoegd gezag en de hulpverleningsdiensten duidelijk vastgelegd in de wetgeving. 

De verantwoordelijkheid voor gekwalificeerd tunnelpersoneel dat goed kan communiceren en samenwerken 

met de hulpdiensten ligt bij de tunnelbeheerorganisatie. Om te kunnen aantonen dat de veiligheidsketen goed 

functioneert, betrekt de tunnelbeheerder de veiligheidsbeambte en het bevoegd gezag bij de planvorming en 

het proces van opleiding, training en oefening (OTO). De wijze waarop de tunnelbeheerorganisatie het op-

leidingstraject en alle daarvoor benodigde middelen organiseert en langjarig borgt, is medebepalend voor de 

ontwikkeling, kwaliteit en motivatie van de medewerkers. Hierbij is de betrokkenheid van het management en 

het reageren op wenselijke ontwikkelingen van groot belang.

De opleiding, training en oefening van de primaire taken van de hulpverlening is de verantwoordelijkheid van 

de betreffende diensten. Het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) werkt bijvoorbeeld aan de kwaliteit en de organi-

satie van de rampenbestrijding en crisisbeheersing door het verzorgen van virtuele opleidingen, trainingen en 

oefeningen. De OTO-activiteiten van deze diensten zijn niet nader beschreven in dit document.

https://www.cob.nl/document/memo-herbeoordeling-wegennet-als-vitaal-b
https://www.cob.nl/groeiboek/cybersecurity
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Indeling vitale processen in Nederland

De Nationaal coördinator terrorismebestrijding en veiligheid (NCTB) heeft in een overzicht van vitale processen 

in Nederland een onderscheid gemaakt in categorie A en categorie B.

In categorie A staat de infrastructuur die bij verstoring, aantasting of uitval de ondergrenzen van minstens één 

van de drie impactcriteria voor categorie A raakt en daarnaast ook voldoet aan het criterium van cascadegevolgen:

•  Economische gevolgen: > ca. 50 miljard euro schade of ca. 5% daling reëel inkomen.

• Fysieke gevolgen: meer dan 10.000 personen dood, ernstig gewond of chronisch ziek

• Sociaal maatschappelijke gevolgen: meer dan 1 miljoen personen ondervinden emotionele problemen of 

ernstig maatschappelijke overlevingsproblemen.

• Cascadegevolgen: uitval heeft als gevolg dat minimaal twee andere sectoren uitvallen.

In categorie B staat de infrastructuur die bij verstoring, aantasting of uitval de ondergrenzen van minstens één 

van de drie impactcriteria voor categorie B raakt:

• Economische gevolgen: > ca. 5 miljard euro schade of ca. 1% daling reëel inkomen.

• Fysieke gevolgen: meer dan 1.000 personen dood, ernstig gewond of chronisch ziek.

• Sociaal maatschappelijke gevolgen: meer dan 100.000 personen ondervinden emotionele problemen of 

ernstig maatschappelijke overlevingsproblemen.

Bron: NCSC
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Tabel 1 / asdfasdf
Tabel 2 / asdf
Tabel 3 / asdf
Tabel 4 / asdf

2 Bekwaam worden – bekwaam blijven 2

2.1 Waarom opleiden, trainen en oefenen?
Tunnels zijn bijzondere objecten in het wegnetwerk van Nederland. De veiligheid van alle gebruikers 
van deze tunnels wordt geborgd door een combinatie van techniek, organisatie en processen en het 
menselijk handelen. 

Wettelijke verplichting
Het goed menselijk handelen wordt bevorderd door het proces van opleiden, trainen en oefenen (OTO). 
Dit is een wettelijk verplicht proces waarbij moet worden aangetoond dat de medewerkers bekwaam 
zijn. De Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels (Warvw) en de Arbeidsomstandighedenwet 
vormen de belangrijkste wettelijke legitimatie. Daarin worden eisen gesteld aan opleiden, trainen en 
oefenen. Deze eisen en overige relevante wetgeving worden in HOOFDSTUK 3 verder toegelicht.

Wat je zelden doet, doe je zelden goed
Noodsituaties doen zich gelukkig zelden voor in de Nederlandse tunnels, maar als het gebeurt, moet 
er onder hoge druk gehandeld worden. In korte tijd moet er een beeld worden gevormd van de situatie, 
de juiste handelingen worden verricht om escalatie te voorkomen en met een groot aantal partijen 
worden gecommuniceerd. Het is dus van essentieel belang dat de medewerkers van de organisaties 
die betrokken zijn bij de afhandeling van een incident de juiste kennis hebben en bekwaam zijn in het 
uitvoeren van hun functie. Dit geldt niet alleen voor de individuele medewerkers van de tunnelbe-
heer- en stakeholderorganisaties, maar zeer zeker ook voor de samenwerking tussen de verschillende 
organisaties.

Opleiden, trainen en oefenen zijn dan ook activiteiten die met regelmaat moeten worden herhaald. 
Vaardig blijf je als je de vaardigheden blijft oefenen. Oefenen op situaties die minder vaak voorkomen, 
maar wel een grote impact hebben op de tunnelveiligheid als ze voorkomen. Maar ook oefenen op die 
situaties waarvan uit de praktijk is geleerd dat het beter kan.

Dit continue proces vraagt om een opleidingsproces dat zodanig is ingericht dat het opleiden, trainen 
en oefenen toegankelijke activiteiten zijn waarbij de belasting voor de tunnelbeheer- en stakeholder-
organisaties zo minimaal mogelijk is. Op die manier kunnen alle medewerkers aantoonbaar bekwaam 
blijven in het uitoefenen van hun functie.

kennis op peil houden, is ook essentieel. Wijzigingen in de organisatie, veranderde inzichten, techniek 
of afspraken met stakeholders moeten uniform worden overgebracht op alle medewerkers. Meer 
specifieke aandachtspunten zijn op een rij gezet in BIJLAGE B.

Figuur 2.1 / Multidisciplinaire oefening in de Sluiskiltunnel. (Foto: N.V. Westerscheldetunnel)

Figuur 1 / Schematis
Figuur 2 / sdfg
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2.2 Wat houden opleiden, trainen en oefenen in?
In deze paragraaf wordt de essentie van het opleiding, trainen en oefenen toegelicht. Opleiden en 
trainen is gericht op individuele kennis en vaardigheden, oefenen is onder andere gericht op de 
samenwerking tussen hulpdiensten en tunnelbeheerders.

Opleiden
In de tunnelwereld wordt met betrekking tot opleiden verstaan: het aangereikt krijgen of het ‘on the 
job’ tot zich nemen van kennis over de taakuitvoering. Opleiden is specifiek voor iedere functie of rol. 
kenmerk is dat het individueel is: alle betrokkenen moeten de kennis hebben om hun taak te kunnen 
uitoefenen.

Belangrijk hierbij is dat er onderscheid gemaakt wordt tussen:

• Algemene kennis over wetgeving en tunnelveiligheid.

• kennis van de processen, zowel de dagelijkse als de incident/calamiteitafhandeling.

• kennis met betrekking tot de organisatie en de rol/functie van de medewerker in de organisatie.

• kennis van object en de omgeving.

• kennis van de bediening en de technische systemen.

Trainen
Door middel van trainen krijgt de medewerker de methoden, technieken en vaardigheden aangeleerd. 
Belangrijk bij trainingen is dat de medewerker in de gelegenheid wordt gesteld om het gewenste 
gedrag zodanig vaak uit te voeren dat het leidt tot accuraat maar ook routinematig handelen, zie het 
kader op de volgende pagina.

Oefenen
Multidisciplinair oefenen is met name gericht op de samenwerking tussen tunnelbeheer, verkeers-
centrale/meldkamers en hulpdiensten. In de wet worden verschillende oefenvormen genoemd:

• De vierjaarlijkse realistische oefening.

• De tussentijdse gedeeltelijke of gesimuleerde oefeningen. 

Bij elke oefening is slechts een beperkt deel van de tunnelbeheer- en stakeholderorganisaties 
betrokken. Deze oefeningen hebben meer tot doel om de operationele samenwerking en de daarbij 
behorende afspraken tussen organisaties te oefenen.

2.3 Aantoonbaar OTO
Medewerkers worden opgeleid opdat zij bekwaam zijn in het uitoefenen van de functie. De mate waarin 
een medewerker bekwaam is, wordt bepaald door het uitvoeren van een periodieke meting. Deze 
meting bestaat in de praktijk uit het uitvoeren van een theorie- en praktijktoets. Bij de theorietoets 
wordt parate kennis gemeten en bij de praktijktoets de bekwaamheid op basis van scenario's. Voor ie-
dereen die een actieve rol vervult in het veilig kunnen gebruiken van een tunnel door de weggebruiker 

Figuur 2.2 / Scenariotraining in de Sluiskiltunnel. (Foto: N.V. Westerscheldetunnel)
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Routinematig handelen

Een mens neemt besluiten op verschillende niveaus. Een veelgebruikt model om beslissingen op de verschillende 

niveaus weer te geven is het SRK-model van Rasmussen:

• Skill-based niveau (S-niveau): routinematige handelingen waarbij amper nagedacht wordt. De handelingen 

worden onbewust volgens regels uitgevoerd.

• Rule-based niveau (R-niveau): taken die volgens vaste regels uitgevoerd worden. Deze taken komen voor in 

situaties waarin de te hanteren regels voor uitvoering van de taak voorhanden zijn, maar niet zo vaak gebruikt 

worden.

• Knowledge-based niveau (K-niveau): een taak wordt bijna volledig bewust uitgevoerd. Dit komt voor in 

onbekende situaties of omstandigheden waarin niet altijd pasklare antwoorden op vragen te vinden zijn. De 

juiste handelingen moeten nog worden bedacht.

De mens streeft er van nature naar om elke handeling op een zo laag mogelijk attentie-niveau uit te voeren. Dus 

eerst zal er een bijna automatische herstel-actie worden ingezet (S-niveau). Als dat niet mogelijk blijkt, zal 

worden gezocht naar een mogelijk geldende regel om het probleem op te lossen (R-niveau). En pas als dit ook niet 

mogelijk blijkt, zal de situatie grondig worden geanalyseerd om tot een juiste reactie te kunnen komen (K-niveau).

Figuur 2.4 / De niveaus waarop een mens kan handelen. (Bron: Intergo)

Figuur 2.5 / Verschillende soorten menselijke fouten. (Bron: Intergo)
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moet helder zijn dat deze voldoende bekwaam is. Dit wordt aangetoond door vast te leggen in welke 
mate de medewerker heeft deelgenomen aan trainingen en oefeningen alsmede door het consistent 
vastleggen van de resultaten van toetsen. Daarbij dient door de tunnelbeheerorganisatie helder te zijn 
gedefinieerd welke resultaten minimaal vereist zijn om de functie te kunnen uitoefenen.

2.4 Wat is virtueel OTO?
Een ideaal proces van opleiden, trainen en oefenen is steeds meer tijd en plaats onafhankelijk. De 
voortgang in de techniek biedt daartoe toenemende mogelijkheden en helpt de tunnelbeheerorga-
nisatie. Door het toepassen van nieuwe technieken kan de belasting van de organisatie als gevolg van 
de uitvoering van het OTO-traject worden verkleind. Daarnaast kan beter invulling worden gegeven 
aan het ontwikkelen van de continu lerende organisatie.

Bij virtueel opleiden, trainen en oefenen (V-OTO) worden technieken gebruikt om situaties digitaal 
te simuleren om daarmee de handelingsvaardigheid van een medewerker te kunnen trainen. Dit 
simuleren heeft betrekking op het bedienen van de tunneltechnische installaties (de knoppentrainer) 
alsmede op het simuleren van gebeurtenissen in en om de tunnel aan de hand van virtuele camera-
beelden (virtual reality).

Bij V-OTO kunnen alle tunnelmedewerkers trainen op basis van beelden en simulaties. Daarmee wordt 
het ‘realistisch oefenen’ meer in het reguliere opleidingstraject geplaatst en wordt het beperkte effect 
van operationeel multidisciplinair oefenen met een beperkt aantal medewerkers van de tunnelbeheer- 
en stakeholderorganisaties voor een deel gecompenseerd.

Figuur 2.6 / Opleidingssysteem spoortunnel Delft. (Foto: Railcenter/Peter Kooijman)
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3 Wet- en regelgeving 3
Voor de bekwaamheid van tunnelmedewerkers gelden voorschriften die vanuit de wetgeving worden 
opgelegd. Er zijn zowel algemene verplichtingen tot onderricht als een aantal specifieke eisen in relatie 
tot tunnels en hulpdiensten. Op hoofdlijnen gelden de volgende wettelijke plichten:

• Werkgever dient doeltreffend onderricht aan te bieden en toe te zien op naleving van instructies en 
voorschriften.

• Werknemer dient mee te werken aan het volgen van het aangeboden onderricht en het nemen van 
passende maatregelen om gevaar te voorkomen.

• Bij de openstellingsvergunning dient per object de oefenverplichtingen vastgelegd te worden.

Het wetgevend kader dat van toepassing is op tunnels, mede voor het opleiden, trainen en oefenen:

1. Arbeidsomstandighedenwet 

2. Warvw en Rarvw 

3. Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

4. Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen (Wbni, cybersecurity)

5. Wet veiligheidsregio’s 

De volgende paragrafen gaan in op deze wettelijke kaders met betrekking tot OTO.

3.1 Arbeidsomstandighedenwet
De Arbeidsomstandighedenwet staat aan de basis voor de noodzaak tot opleiden en daarbij behorende 
plichten van zowel de werkgever als de werknemer.

Elke werknemer moet bij ernstig en onmiddellijk gevaar voor zijn eigen veiligheid of die van anderen, 
rekening houdend met zijn technische kennis en middelen, de nodige passende maatregelen kunnen 
nemen om de gevolgen van een dergelijk gevaar te voorkomen (artikel 3f). De medewerker is verplicht 
mee te werken aan het aangeboden onderricht (artikel 11).

De werkgever is verplicht om doeltreffend onderricht te verzorgen in relatie met de taken van de 
werknemer (artikel 8.2) en toe te zien op naleving van instructies en voorschriften (8.4)

3.2 Tunnelwetgeving
3.2.1 Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels, Warvw

Artikel 9
De tunnelbeheerder en de hulpverleningsdiensten houden in samenwerking met de veiligheidsbeambte 
gemeenschappelijke oefeningen voor het tunnelpersoneel en die diensten.

De tunnelbeheerder stelt daartoe in overleg met de veiligheidsbeambte en de betrokken hulpverlenings-
diensten een oefenprogramma op. Bij ministeriële regeling worden regels gesteld over de oefenfrequentie 
en kunnen regels worden gesteld met betrekking tot het oefenen.

De tunnelbeheerder, de veiligheidsbeambte en de hulpverleningsdiensten organiseren oefeningen. De 
tunnelbeheerder neemt hiertoe het initiatief.

3.2.2 Regeling aanvullende regels veiligheid wegtunnels, Rarvw
Artikel 11
1. De veiligheidsbeambte gaat na of het bedieningspersoneel en de hulpverleningsdiensten geoefend 

zijn en werkt mee aan de organisatie van de regelmatig te houden oefeningen.

https://wetten.overheid.nl/BWBR0010346/2020-12-01
https://wetten.overheid.nl/BWBR0019516/2020-01-01
https://wetten.overheid.nl/BWBR0019806/2020-10-01
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/over-privacy/wetten/algemene-verordening-gegevensbescherming-avg
https://wetten.overheid.nl/BWBR0041515/2020-07-15
https://wetten.overheid.nl/BWBR0027466/2020-07-01
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2. De tunnelbeheerder draagt ervoor zorg dat met betrekking tot een tunnel ten minste eenmaal in de 
vier jaar een realistische oefening en in elk tussenliggend jaar een gedeeltelijke of simulatieoefening 
wordt uitgevoerd.

3. In afwijking van het tweede lid kan, indien binnen een veiligheidsregio, als bedoeld in de Wet 
veiligheidsregio’s, twee of meer tunnels van één tunnelbeheerder liggen en voor zover het een 
realistische oefening betreft, volstaan worden met het houden van één oefening in ten minste één 
van die tunnels.

4. De veiligheidsbeambte, de hulpverleningsdiensten en de tunnelbeheerder evalueren gezamenlijk 
de oefeningen en leggen dit vast.

Artikel 12
Het tunnelveiligheidsdossier bevat alle voor de veiligheid betreffende de tunnel van belang zijnde 
gegevens en oorspronkelijke bescheiden, alsmede de desbetreffende digitale documenten, waartoe in 
elk geval behoren de documenten, bedoeld in de artikelen 4 tot en met 8, en de documenten betreffende 
het bepaalde in artikel 11, met inbegrip van latere wijzigingen daarvan, alsmede:

a. de planologische besluiten ten aanzien van de tunnel;

b. de omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, 
van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de bij die vergunning behorende aanvraag;

c. een lijst van de uitgevoerde oefeningen en een analyse van de lering die hieruit getrokken is.

3.2.3 Leidraad veiligheidsdocumentatie
In de Leidraad veiligheidsdocumentatie, onderdeel van de Rarvw, wordt gesteld dat er een opleidings-
programma moet zijn dat gericht is op zowel de initiële als de voortgezette opleiding en training 
inclusief periodieke oefeningen van het tunnelpersoneel.

Paragraaf 2.4 van de Leidraad gaat in op het organisatorische aspect van tunnelveiligheid. Hier wordt 
het programma beschreven dat betrekking heeft op opleiding, training en oefening voor het tunnel-
personeel en de wijze waarop dit moet worden uitgewerkt in het veiligheidsbeheerplan. De eisen die 
worden gesteld aan deze uitwerking zijn hieronder weergegeven:

• Het programma voorziet in passende opleiding, training en oefeningen voor het tunnelpersoneel en 
is daartoe gebaseerd op competentieprofielen, functieprofielen en leerdoelen.

• Het programma omvat zowel initiële als voortgezette opleiding en training alsmede periodieke 
oefeningen.

• De oefeningen worden afgestemd met de hulpverleningsdiensten.

• De oefeningen corresponderen met de voor de tunnel gedefinieerde incident- en calamiteiten-
scenario's.

• Voor de oefeningen worden doelstellingen vastgelegd.

• Tijdens evaluaties van oefeningen wordt ten minste besproken of de oefendoelen zijn gehaald en of 
de oefening aanleiding geeft tot het nemen van verbetermaatregelen.

• De tijdens de evaluatie besproken resultaten van de oefening (inclusief eventuele verbetermaat-
regelen) worden vastgelegd in een rapportage.

3.3 Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
De Algemene verordening gegevensbescherming is een Europese verordening die de regels voor 
de verwerking van persoonsgegevens door particuliere bedrijven en overheidsinstanties in de hele 
Europese unie standaardiseert. uit oogpunt van aantoonbaarheid en competentiegericht opleiden 
worden gegevens van medewerkers vastgelegd. De verantwoordelijkheden in het kader van de AVG 
dienen geregeld te worden in een verwerkersovereenkomst (VWO). Gemeenten hanteren één uniforme 
set aan afspraken over de verwerking van persoonsgegevens in de vorm van de standaard VWO. Deze 
standaard VWO wordt beheerd door de Vereniging van Nederlandse gemeenten (VNG).
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Figuur 3 / asdfsadf

3.4 Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen (Wbni, cybersecurity)
De Wbni is per 9 november 2018 in werking en regelt een meldplicht van incidenten en een zorgplicht 
(treffen van beveiligingsmaatregelen). Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft op 
10 maart 2020 gemeld dat de processen van het vervoer over (hoofd)wegennet, inclusief de bediening 
van tunnels en bruggen als vitaal B worden aangemerkt. In vervolg daarop zijn de beheerders van 
bruggen en tunnels inclusief bediening in de hoofdwegen van Rijkswaterstaat aangewezen als Aanbie-
ders van essentiële diensten (AED’s) en onder de Wbni geplaatst. Voor meer informatie over de her-
beoordeling, zie de memo Herbeoordeling wegennet als vitaal B. Meer informatie over de cybersecurity 
van tunnels is te vinden in het groeiboek Cybersecurity tunnels.

3.5 Wet veiligheidsregio’s
De Wet veiligheidsregio’s bepaalt de taken van het bestuur van een veiligheidsregio en stelt een aantal 
basiseisen aan de organisatie van de hulpdiensten en de kwaliteit van het personeel en het materieel. 
In artikel 18 van deze wet wordt ingegaan op regels die gelden voor de brandweer, onder andere specifiek 
gericht op bekwaamheid van medewerkers.

Figuur 3.1 / De indeling van de veiligheidsregio's in 2020. (Beeld: IFV/Imergis geo-informatie)

https://www.cob.nl/document/memo-herbeoordeling-wegennet-als-vitaal-b
https://www.cob.nl/groeiboek/cybersecurity


HOOfDSTuk 4 - Leerdoelen

Pagina 15 van 50

4 Leerdoelen 4
Om de mate van bekwaamheid te kunnen bepalen, worden leerdoelen gedefinieerd. Deze vormen de 
basis voor de kennis waarover de medewerker moet beschikken en voor het correct kunnen uitvoeren 
van handelingen behorend bij de betreffende functie. Een leerdoel kan in meerdere processen van 
opleiden worden bereikt. Door leerdoelen te koppelen aan een specifieke functie ontstaat de subset 
van leerdoelen voor die functie.

In BIJLAGE A zijn leerdoelen opgenomen voor alle aspecten van opleiden, trainen en oefenen:

• Rolduidelijkheid (organisatiekennis)

• Communicatie

• Locatie- en objectkennis

• Verkeersafwikkeling (verkeersmanagement)

• Incidentafhandeling (calamiteitenafhandeling)

• Instandhoudingsscenario's (onderhoud en instandhouding)

• Tunnelspecifieke achtergrondinformatie

• Algemene achtergrondinformatie

• Voor trainen en oefenen: gemeenschappelijke realistische oefening

Beelden helpen om de kennisleerdoelen te behalen. Visualisatie (V-OTO) met een dynamisch model  
van de tunnel, de omgeving en de verkeerssituatie is van grote meerwaarde bij het trainen van com-
municatie, opstarten van handelingen en tijdig inzetten van maatregelen. Werken met V-OTO maakt 
trainen realistisch, waardoor het (multidisciplinair) oefenen wordt. Tevens kan het trainen en oefenen 
van handelen onder druk in een crisissituatie hiermee realistisch gesimuleerd worden. In de tabel in 
BIJLAGE A laat voor alle aspecten (zie hierboven) zien hoe V-OTO invulling kan geven aan de leerdoelen.

Figuur 4 / De indeling v

Figuur 4.1 / Simulatie van een aanrijding in een tunnel. (Beeld: IFV/Eric Didderen)
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5 Inrichting van V-OTO 5

5.1 Het landschap
Het doel van de OTO-activiteiten is het bijbrengen of bijhouden van de kennis op het gebied van het 
object en de omgeving, de organisatie, de technische installaties, de procedures en protocollen en het 
ontwikkelen van bedienvaardigheden. Hiermee wordt geborgd dat het bedienend personeel de juiste 
kennis en vaardigheden heeft om het object veilig te bedienen, het verkeer adequaat te begeleiden en 
correct op te treden bij incidenten en calamiteiten.

De primaire verantwoordelijkheid voor het ontwikkelen en uitvoeren van de OTO activiteiten ligt bij de 
tunnelbeheerder. Bij nieuwbouw- en renovatieprojecten wordt de verantwoordelijkheid voor het opleiden 
van tunnelmedewerkers in de meeste gevallen opgenomen in het contract met de opdrachtnemer. De 
ontwikkeling en realisatie van de OTO-activiteiten worden door de opdrachtnemer, in samenwerking 
met en onder verantwoording van de tunnelbeheerder, uitgevoerd.

OTO is voor te stellen als een TOP-driehoek. De techniek wordt verzorgd door de opdrachtnemer, de 
organisatie moet leren werken met de techniek volgens de procedures en protocollen van de tunnel-
beheerder.

De laatste jaren is het proces om de OTO-doelstellingen te bereiken verder geprofessionaliseerd. Deze 
professionalisering heeft betrekking op goed aantoonbaar opleiden en de inzet van moderne opleidings-
middelen ter ondersteuning. Deze professionalisering biedt steeds meer kansen om het opleiden 
flexibeler te maken en minder plaats-afhankelijk. Dit sluit heel goed aan op de actuele maatschappelijke 
ontwikkelingen.

Digitalisering
Het initieel opleiden, trainen en oefenen van tunnelmedewerkers wordt in veel opleidingstrajecten 
gekenmerkt door een klassieke methodiek. Het OTO-programma bestaat uit veel contactmomenten 
voor een klassikale kennisoverdracht en, afhankelijk van de beschikbare middelen en tijd, het in bepaalde 
mate trainen van bedienvaardigheden. Het programma wordt vaak afgesloten met een toets waarin de 
kandidaat laat zien over de juiste kennis en vaardigheden te beschikken. In Bijlage A Leerdoelen zijn de 
leerdoelen weergegeven bij de klassieke methode van trainen. 

In toenemende mate wordt gebruikgemaakt van opleidingsmiddelen waarbij de tunnel als virtueel 
object wordt gepresenteerd. Deze opleidingsmiddelen zijn gebaseerd op het digitale model van de 
tunnel die veelal als onderdeel van nieuwbouw- en grote renovatieprojecten tot stand komt: de digitale 
tunneltweeling. De ontwikkeling van de digitale tunneltweeling zou moeten aansluiten op de functionele 
behoeften vanuit OTO. Het gezamenlijk ontwikkelen (opdrachtgever en opdrachtnemer) van de digitale 
tunneltweeling en het tijdig beschikbaar hebben hiervan met de benodigde documentatie voor de 
tunnelbeheerorganisatie, maakt deze tot een goede basis voor V-OTO.

V-OTO is een efficiënte en realistische manier van trainen van vaardigheden. Een locatiebezoek als 
onderdeel van een training blijft noodzakelijk om binding met het object te verkrijgen. 

5.2 Digitale instrumenten voor V-OTO
Digitale instrumenten dragen bij aan een efficiënte en realistische opleiding van medewerkers. Daaren-
tegen vragen de voorbereidingen die leiden tot een betrouwbare beschikbaarheid van te ontwikkelen 
middelen voor virtueel OTO veel inzet en commitment van alle betrokken partijen, zie ook HOOFDSTUK 6. 
Het moet vooraf helder zijn wat de eisen en specificaties zijn van te ontwikkelen producten en welke 
digitale gegevens beschikbaar komen. De specificaties van alle producten moeten in lijn zijn met de ver-
wachtingen over het eindresultaat. Om te komen tot efficiënte ontwikkelprocessen moeten realistische 
deadlines worden afgesproken. Alle afspraken moeten leiden tot een tijdig beschikbare en betrouwbare 
opleidingsomgeving die past in de planning voor opleiden en openstelling.

Figuur 5 / De indeling v
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5.2.1 E-learning
E-learning (elektronisch leren, online opleiden) wordt geassocieerd met leeractiviteiten waarbij interac-
tief gebruikgemaakt wordt van een computer die verbonden is met een computernetwerk. 

Een eenduidige definitie van e-learning is echter niet te geven, aangezien de opvattingen over e-learning 
verschillend zijn. E-learning bevat over het algemeen een combinatie van theorie en (virtuele) presen-
tatie van praktijkonderdelen. E-learning kan worden afgerond met toetsvragen.

5.2.2 BIM/visualisatie
Een bouwinformatiemodel (BIM) is een digitaal driedimensionaal model van een bestaande en/of 
geplande constructie, opgebouwd uit objecten waaraan informatie kan worden gekoppeld (geografische 
informatie). Basis voor dit model kan bijvoorbeeld komen uit scanwerkzaamheden of grafische/digitale 
ontwerptekeningen.

5.2.3 Virtual reality (VR)
Virtuele werkelijkheid of schijnwerkelijkheid (Engels: virtual reality, VR) simuleert een omgeving via 
een computer om een gebruiker via diverse zintuigen onder te dompelen in een ervaring. De meeste 
VR-omgevingen zijn visueel en auditief, via speciale stereoscopische brillen en geluid. 

Figuur 5.1 / E-learning voor tunnelveiligheid. (Beeld: N.V. Westerscheldetunnel)

Figuur 5.2 / Tijdens het congres Grenzeloos renoveren werd ook VR gedemonstreerd. (Beeld: COB/Vincent Basler)
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5.2.4 Bediensimulator/knoppentrainer
Simuleren is het nabootsen van het dynamische gedrag, in veel gevallen met behulp van gemodelleerde 
scenario’s en simulatoren van de omgevingscondities en aangesloten apparaten.

In het kader van tunnels (nieuwbouw en/of renovatie) kunnen simulatietools onder meer ingezet 
worden om:

• gedrag van installaties of de integrale samenwerking van een samenstel van installaties inzichtelijk 
te maken (onder andere de knoppentrainer);

• de invloed van installaties of een bouwwerk op een extern element (lucht, rook, water, mensen, 
verkeer, etc.) inzichtelijk te maken;

• de invloed van een extern element op een bouwwerk inzichtelijk te maken (temperatuur, licht, wind).

5.2.5 Serious gaming
Serious gaming is een methodiek waarbij een reëel situatie wordt gesimuleerd; de praktijk wordt 
nagespeeld. Serious gaming biedt een aantal voordelen:

• Grote motivatie om te leren: het trainen gaat spelenderwijs, de situatie leidt tot doorvragen en meer 
willen weten. 

• uitdaging om meer te willen doen: de omgeving is veilig, het is een model en geen praktijk dus alle 
effecten kunnen lerend worden onderzocht. 

• Vaker kunnen en willen oefenen: de omgeving kan onbeperkt worden ingezet om te oefenen. Deel-
nemers zijn enthousiast om naast de georganiseerde trainingen zelfstandig hun vaardigheden bij te 
houden en verder te ontwikkelen.

Door interactiviteit in deze virtuele omgeving te bouwen, worden de activiteiten van de mens (hande-
lingen) zichtbaar evenals de reactie van de omgeving. Het geeft dus een beeld van de consequenties 
van het handelen. Het leert de mens wat (niet) te doen in praktijk. Het is een realistische oefenomgeving 
waarbinnen procedures kunnen worden ontwikkeld, getest en geëvalueerd. Deelnemers kunnen dit 
beschouwend doen, maar ook belevend (van ‘achter’ het beeldscherm naar ‘in’ het beeldscherm).

Met het toevoegen van functionaliteit in de game-omgeving is het mogelijk om, zonder dat de tunnel 
fysiek beschikbaar is, scenario’s te testen en aan te scherpen, maar ook op te leiden, te trainen en te 
oefenen. Daarnaast heeft de gaming-functionaliteit een positief effect op de incidentafhandeling, 
doordat hulpdiensten bekend raken met de specifieke kenmerken van de tunnel en vóór de realisatie 
van de tunnel (virtueel) hebben kunnen oefenen
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Inspiratie en achtergronden

Vanuit oogpunt van continuïteit in de bedrijfsvoering is het in de procesindustrie onder andere bij grote che-

mical plants ondenkbaar dat een fabriek wordt stilgelegd om te oefenen of te testen. In dergelijke sectoren 

wordt al veel langer volledig digitaal getest en getraind. De geleerde lessen in dergelijke sectoren zijn uitermate 

waardevol om te bekijken.

• Rode baretten en virtuele suits – Hoe de Luchtmobiele Brigade in VR traint.

•  Rode Kruis traint medewerkers met VR – Ervaren hoe het is om in een conflictgebied te werken.

• SMB Simulation Marin – Besturing wordt getest door koppeling aan een gesimuleerde machine.

•  Meet Prespective – Introductievideo van het platform van Unity om werkprocessen te simuleren.

Figuur 5.3 / Stills uit de video's die hierboven worden genoemd. (Bron: YouTube en Nu.nl)

https://youtu.be/lXM1fpixbWo
https://www.nu.nl/262071/video/rode-kruis-traint-medewerkers-met-vr-oorlogsgame.html
https://youtu.be/akC598Qs76w
https://youtu.be/BJcCnCezeN8
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6 Randvoorwaarden implementatie 6
V-OTO is een methode die het realistisch trainen mogelijk maakt en leidt tot een hoger rendement 
van de opleidingen. Het draagt bij tot het ‘gezamenlijk’ opleiden, het plaats- en tijd-onafhankelijk 
opleiden en trainen. Het is alleen geen tovermiddel. Het vergt een grondige voorbereiding, inbedding in 
de plannen en organisaties, commitment vanuit het management en beschikbaar stellen van de finan-
ciële middelen. Het succes is sterk afhankelijk van de randvoorwaarden die in dit hoofdstuk worden 
genoemd en feitelijk algemeen gelden voor opleidingstrajecten. Daarbij wordt, indien van toepassing, 
ook de verbijzondering voor virtueel OTO aangegeven. 

6.1 Stakeholders
Bij de ontwikkeling en het realiseren van een opleidingsproces zijn diverse partijen betrokken. Het 
kennen van verantwoordelijkheden, verwachtingen en belangen van deze stakeholders in relatie tot 
OTO draagt bij aan efficiënte processen en doelmatige opleidingen. Daarom is het van belang om in 
het meerjarenopleidingsprogramma dit helder te beschrijven.

6.1.1 Bevoegd gezag 
Het bevoegd gezag toetst of wordt voldaan aan de wet- en regelgeving en de bepalingen die zijn opge-
nomen in de openstellingsvergunning. Deze toetsing heeft ook betrekking op het opleidingsproces en de 
competenties van de beheerorganisatie en de betrokken medewerkers. 

Indien een tunnel op het grondgebied van meer dan één gemeente ligt of zal liggen, oefent het bevoegd 
college van burgemeester en wethouders zijn bevoegdheden, gegeven bij of krachtens deze wet of de 
Woningwet, uit in overeenstemming met het college van burgemeester en wethouders van die andere 
gemeente, dan wel met de colleges van burgemeester en wethouders van die andere gemeenten.

6.1.2 Tunneleigenaar 
De tunneleigenaar is verantwoordelijk voor de exploitatie en een veilig gebruik van de tunnel. Het 
ontwikkelen van virtueel OTO kent vaak hoge initiële kosten en relatief hoge jaarlijkse kosten. Motivatie 
en verantwoording over de wijze waarop (V-)OTO wordt georganiseerd en bijdraagt aan een veilige 
exploitatie is essentieel voor de langjarige aantoonbare borging van alle benodigde middelen.

6.1.3 Tunnelbeheerder
Conform de Leidraad veiligheidsdocumentatie is de tunnelbeheerder verantwoordelijk voor de (orga-
nisatie van de) volgende veiligheidsprocessen:

• Verkeersmanagement

• Calamiteitenbestrijding

• Instandhouding en onderhoud

• Opleiding, trainen en oefenen

• Veiligheidsmanagement

• Incidentregistratie en -evaluatie (onderdeel van het veiligheidsmanagement)

Met betrekking tot het opleiden, trainen en oefenen zijn de onderstaande aspecten van toepassing:

• Tijdig informeren van het bevoegd gezag en de veiligheidsbeambte over het toepassen van (V-)OTO-
middelen en processen:

 – De leerdoelen en -middelen vooraf duidelijk vastleggen en afstemmen. 

 – Wat kan met dit leermiddel worden opgeleid, getraind of geoefend (en wat niet)?

 – Welke middelen worden gebruikt en hoe komen ze overeen met de werkelijkheid (en wat kan niet?)

 – Soort en frequentie van opleidingen, trainingen en oefeningen.

Figuur 6 / De indeling v
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• Aantonen dat de virtuele uitwerking van de leerdoelen volledig overeenkomt met de werkelijkheid 
(visualisatie, mmi, gebruikte instrumenten/communicatiemiddelen, enz.). 

• Aangeven welke informatie die niet voor het leerdoel benodigd is, afwijkt van de werkelijkheid 
(bijvoorbeeld: contouren in plaats van een natuurgetrouwe visualisatie van een installatie of omge-
ving) en dat deze informatie is afgestemd.

• Zorgdragen voor en kunnen aantonen dat het OTO-traject volledig gedocumenteerd is. 

• Behaalde OTO-resultaten per groep en/of individueel verifieer-, traceer- en reproduceerbaar maken.

De tunnelbeheerder borgt dat er voldoende kennis en kunde aanwezig is bij opstellers, trainers en 
V-OTO-systeemontwerpers en -beheerders voor de ontwikkeling en uitvoering van de V-OTO trajecten. 
Hierbij bewaakt hij de benodigde didactische vaardigheden en middelen, kennis van het object, de 
documentatie en de wet- en regelgeving.

6.1.4 Veiligheidsbeambte
De veiligheidsbeambte wordt aangewezen door de tunnelbeheerder, nadat het bevoegd college van 
burgemeester en wethouders met deze aanwijzing heeft ingestemd. De veiligheidsbeambte coör-
dineert voor de organisatie van de tunnelbeheerder alle preventieve en veiligheidsmaatregelen ter 
verzekering van de veiligheid van de tunnelgebruikers en het tunnelpersoneel. De veiligheidsbeambte 
voorziet de tunnelbeheerder gevraagd en ongevraagd van advies op het gebied van tunnelveiligheid. 
Indien de tunnelbeheerder afwijkt van deze adviezen dient de tunnelbeheerder deze afwijking gemo-
tiveerd openbaar te maken. De veiligheidsbeambte voert daartoe zelf controlerende werkzaamheden 
uit, ondersteunt bij oefeningen en woont testen bij.

Daarnaast werkt de veiligheidsbeambte mee aan de evaluatie van significante voorvallen en rapporteert 
hij jaarlijks aan de tunnelbeheerder en het bevoegd college van burgemeester en wethouders (bevoegd 
gezag) op hoofdlijnen over het incidentregistratie- en evaluatieproces en hoe wordt omgegaan met het 
realiseren van geactiveerde verbetermaatregelen uit de evaluaties

De veiligheidsbeambte is onafhankelijk voor de uitoefening van de bij of krachtens deze wet aan hem 
opgedragen taken.

6.1.5 Tunnelmedewerkers
Voor de tunnelmedewerkers is het van belang dat de virtuele uitwerking voor de leerdoelen volledig 
overeenkomt met de werkelijkheid (visualisatie, mmi, gebruikte instrumenten/communicatiemidde-
len, enz.). De niet voor het leerdoel benodigde informatie mag afwijken van de werkelijkheid, maar de 
afwijking moet voorafgaand duidelijk zijn aangegeven en afgestemd.

frequentie en planning van de opleidingen, trainingen en oefeningen zijn vooraf bekend. De accepta-
tie- en afkeurpunten zijn eenduidig vastgelegd en zijn verifieer-, valideer- en reproduceerbaar. Iedere 
werknemer heeft inzage in een eigen OTO-dossier van gevolgde OTO-onderdelen en resultaten.

6.1.6 Ketenpartners 
Het is van belang dat ketenpartners op de hoogte zijn van de OTO-trajecten binnen de organisatie. Zo 
kan er een efficiënte werkwijze en samenwerking worden vormgegeven om kennis en ervaring uit te 
wisselen met ketenpartners. Door elkaar tijdig te informeren, weet men wat van elkaar mag worden 
verwacht. Maak gebruik van de multidisciplinaire expertise. 

Wanneer V-OTO zich vertaalt naar 3D-omgevingen van de tunnel, is het van belang om af te stemmen 
met de ketenpartners in hoeverre er sprake is of kan zijn van gedeeld gebruik. Het is wenselijk dat een 
3D-omgeving ook door de ketenpartners binnen de bij hen gebruikte systemen kan worden gebruikt. 

De meeste doelgroepen willen vanuit hun verantwoordelijkheid vaker oefenen. Dit is echter gekoppeld 
aan randvoorwaarden zoals financiële middelen, beschikbare kennis en capaciteit, planning en 
dergelijke.
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6.2 Kennis en informatie
Het doel van een OTO-traject is het overdragen van kennis en het trainen van vaardigheden op basis 
van vastgestelde leerdoelen. Voordat met de ontwikkeling/voorbereiding van een OTO-traject wordt 
begonnen, moet alle benodigde kennis en informatie beschikbaar zijn.

• De trainers beschikken over kennis van het bediensysteem en zijn in staat deze kennis over te dragen 
aan de operator.

• De specifieke procedures voor de wegtunnel zijn gereed en vastgesteld.

• Procedures en protocollen zijn beschikbaar (inclusief noodbediening en plaatselijke bediening).

• In het bijzonder voor virtueel OTO geldt:

 – Opleidingsmiddelen zijn betrouwbaar werkend beschikbaar (knoppentrainer, objectsimulator en 
3D beeldgenerator).

Figuur 6.1 / De situatie en gebeurtenissen kunnen nauwkeurig worden bepaald bij V-OTO. (Beelden: IFV/Eric Didderen)
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 – Opleidingsmiddelen zijn zodanig ontwikkeld dat deze kunnen bijdragen aan het behalen van de 
leerdoelen.

 – Opleidingsmiddelen zijn een realistische kopie van de live bedienomgeving van de tunnel.

 – Opleidingsmiddelen zijn indien mogelijk zodanig ontwikkeld dat deze trainingen op afstand 
kunnen ondersteunen.

 – Er zijn actuele bedienhandleidingen beschikbaar voor alle opleidingsmiddelen.

 – Trainers zijn opgeleid in het gebruik van opleidingsmiddelen en het kunnen inrichten daarvan in 
lijn met de leerdoelen.

6.3 Personeel
Voor OTO worden deelname, kennis en vaardigheden vastgelegd in personeelsdossiers, net zoals 
de waardering van het personeel en de zorg voor het welzijn van de medewerkers. Bij de selectie van 
personeel wordt de benodigde inhoudelijke kennis verondersteld aanwezig te zijn. De OTO-trajecten 
geven een specifieke invulling naar functie en medewerker.

Het werken met virtuele OTO-middelen vraagt in sommige gevallen andere competenties van de 
kandidaten. Het gaat daarbij niet om taakgerichte competenties, maar om algemene vaardigheden 
voor het werken met en in virtuele systemen. Oudere generaties ervaren over het algemeen virtuele 
activiteiten anders dan jongeren. Het is belangrijk om dit aandacht te geven in het proces en hier waar 
nodig extra energie in te steken. 

6.4 Draagvlak
Het OTO-traject is gericht op medewerkers van de tunnelbeheer- en stakeholderorganisaties. Het is 
essentieel dat bij het ontwikkelen/voorbereiden van het OTO-traject deze doelgroep wordt betrokken. 
Betrokkenheid bij de samenstelling van leerdoelen is van belang voor de ontwikkeling van tunnel-
beheerorganisatie. Betrokkenheid is ook essentieel bij de ontwikkeling van de opleidingsmiddelen bij 
virtueel OTO en/of bij het ontwikkelen van digitale lesmethoden. De functionaliteit moet aansluiten 
bij de vaardigheden van de doelgroep. Daarmee wordt draagvlak ontwikkeld die nodig is voor een effec-
tief opleidingsprogramma. 

6.5 Capaciteit
Eventuele verbeteracties vragen een behoorlijke inspanning van de betrokkenen organisatieonderdelen. 
Het realiseren van het OTO-uitvoeringsplan slaagt daarom alleen als er duidelijke afspraken worden 
gemaakt over capaciteit en financiële middelen.

6.6 Middelen
Voor de uitvoering van de V-OTO-activiteiten is steeds een geschikte locatie noodzakelijk. Afhankelijk 
van de activiteit kunnen er aan de locatie andere eisen worden gesteld. Bij virtuele systemen kan er 
sprake zijn van een vaste locatie of van ‘flexibele’ middelen die op elke willekeurige locatie kan worden 
ingezet. Meer nog dan bij ‘gewoon’ OTO is het beschikken over werkende en gebruiksvriendelijke 
systemen cruciaal voor het slagen van V-OTO activiteiten. Dat betreft zowel de software als de beno-
digde hardware. 

6.7 Beleid
Het inzetten van digitale visuele middelen ten behoeve van opleidingen draagt bij aan het ontwikkelen 
en consolideren van een competente tunnelbeheerorganisatie. Een competente organisatie zet in 
op medewerkers die vaardig zijn en neemt de ontwikkeling van deze vaardigheden serieus. Daarmee 
straalt de organisatie uit een goed werkgever te willen zijn. 
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Het inzetten van digitale visuele middelen maakt het ook mogelijk om de visie op tunnelveiligheid en 
opleidingen en het daarmee samenhangend gekozen beleid op toegankelijke wijze te presenteren naar 
alle stakeholders.

De vertaling van strategische doelen van de organisaties naar beleid en uitvoering op het gebied van 
opleiden, trainen en oefenen wordt uitgewerkt in de onderstaande documenten.

• Strategisch organisatieplan

• Meerjarig OTO-plan

• Jaarplan OTO

De opzet van deze documenten sluit goed aan bij de methodiek van assetmanagement voor tunnels.

In deze plannen zal de keuze voor het inzetten van virtuele opleidingsmiddelen moeten worden vast-
gelegd en inhoudelijk worden uitgewerkt. Door vaststelling van het meerjarig beleid voor OTO kan een 
solide en consistente uitvoering van alle werkzaamheden plaatsvinden.

6.8 Budget
Om de beleidsvorming en de activiteiten voor V-OTO vorm te geven, is het noodzakelijk zowel finan-
ciële als personele middelen ter beschikking te stellen. De kosten voor het ontwikkelen en in stand 
houden van V-OTO zijn onder te verdelen in structurele jaarlijkse kosten en incidentele kosten.

Voor het ontwikkelen en implementeren van de producten uit het OTO-uitvoeringsplan worden inci-
dentele kosten voorzien. Het gaat hier om producten die nodig zijn voor de kwaliteitsverbetering en 
verdere vormgeving van het V-OTO-beleid. Hiervoor zal mogelijk meer dan de gebruikelijke capaciteit 
nodig zijn. Externe adviseurs kunnen worden ingeschakeld om de expertise en ervaringen uit andere 
OTO-projecten beschikbaar te hebben. Zie verder HOOFDSTUK 7 voor informatie over de benodigde 
investering.

Een deel van de incidentele kosten zullen uiteindelijk onder structurele kosten geschaard kunnen 
worden. Het gaat dan bijvoorbeeld om het aanschaffen en onderhouden van een OTO-volgsysteem, 
maar ook om de structurele kosten om als organisatie vakbekwaam te blijven.

6.9 Veiligheid
Het registeren van opleidingsresultaten en daarmee aantoonbaar bekwaam zijn, vormt een belangrijke 
basis van de ontwikkeling van de tunnelbeheer- en stakeholderorganisaties en van de individuele 
medewerker. Daarmee wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan de daadwerkelijk veiligheid van 
tunnels. Dit is de verantwoordelijkheid van de tunnelbeheerorganisatie en van iedere medewerker zelf.
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7 Investering 7
Het opleiden, trainen en oefenen van tunnelmedewerkers is een specialistische activiteit voor een 
kleine doelgroep. Er is relatief veel geld mee gemoeid. Deze investering is niet alleen een investering 
in de medewerkers, maar nog veel meer een wettelijk en noodzakelijke investering in veiligheid: een 
investering in het veilig gebruik van een tunnel door weggebruikers. De weggebruikers moeten erop 
kunnen vertrouwen dat hun veiligheid in goede handen is. Zodoende is dus niet de vraag óf maar hoeveel 
en waarin er wordt geïnvesteerd om de veiligheid te waarborgen.

Er zijn weinig gegevens publiekelijk beschikbaar met betrekking tot de kosten voor OTO en V-OTO. 
PWC heeft in juni 2020 een rapport gepubliceerd met de titel The effectiveness of virtual reality soft 
skills training in the enterprise. In dit rapport heeft PWC een waardecurve opgenomen om te zien 
welke opleidingsmodaliteit het meest kosteneffectief is, zie de figuur hieronder.

uit deze grafiek is op te maken dat de investering in VR-trainingen hoog zijn en het omslagpunt in 
effectiviteit pas wordt bereikt bij een grote groep deelnemers. Deze groepsgrootte zal niet snel worden 
bereikt binnen een tunnelorganisatie en betrokken stakeholders. De rechtvaardiging van de investering 
in V-OTO zal eerder worden gevonden in de trainingeffectiviteit en -flexibiliteit zoals:

• Minder hinder voor de doorstroming (minder tunnelafsluitingen benodigd voor OTO-doeleinden).

• Minder belasting en verliesuren voor de tunnelorganisatie en stakeholders (cursisten kunnen 
individueel en op een willekeurige locatie leren en oefenen).

Het PWC-rapport vermeldt ook dat de ontwikkelkosten voor een opleiding met VR 47% hoger zijn dan 
de andere genoemde varianten. Op basis van de ervaring van de werkgroepleden kan worden gesteld 
dat de ontwikkeling van een VR-opleiding net zoveel kost als het verzorgen van één opleiding voor 25 
tot 30 personen. De terugverdientijd dient daarom gezocht te worden in de herhaling van een opleiding 
(hergebruik van het ontwikkelde materiaal) of het aantal personen dat opgeleid dient te worden. Ook 
facilitaire kosten, improductieve uurkosten van de deelnemers en de tijd per deelnemer om een 
opleiding te doorlopen, zijn dan aspecten die bepalend zijn voor de terugverdientijd.

Het PWC-rapport geeft samengevat de onderstaande voordelen bij het leren in een virtuele omgeving:

• 275% meer vertrouwen in eigen kunnen na het volgen van de opleiding.

• 4x meer focus bij de kandidaten dan bij e-learning.

• 4x sneller doorlooptijd dan een gemiddelde klassikale opleiding.

• 3,75x meer emotionele (intrinsiek) betrokkenheid bij de inhoud dan in een klassikale situatie.

Figuur 7 / De indeling v

Figuur 7.1 / Kostenvergelijking VR, e-learning en klassikaal opleiden. (Beeld: PwC, 25 juni 2020)

https://www.pwc.com/us/en/services/consulting/technology/emerging-technology/vr-study-2020.html
https://www.pwc.com/us/en/services/consulting/technology/emerging-technology/vr-study-2020.html
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Deze cijfers zijn sterk afhankelijk van de mate waarin wordt geïnvesteerd om de situatie realistisch te 
maken. Daarmee wordt met name bedoeld de mate waarin hardware moet worden aangeschaft om 
een realistische omgeving te creëren. Lukt het om via monitoren de virtuele omgeving te presenteren 
of zijn aanvullend VR-brillen nodig om deelnemers te laten meewerken? uitgaande van het gebruik 
van enkel monitoren om het virtuele model mee te presenteren, zijn de kostenverhoudingen als volgt:

• Basis software-ontwikkeling 1

• Maatwerk 3D-modellering 4

• Hardwarelevering, juridische regeling en initiële training voor de trainer 4

• koppelen van een bediensimulator aan de VR-omgeving 7

• Jaarlijkse licentiekosten en onderhoudskosten (updates) 6

Inzetten van VR is met name doeltreffend bij het realistisch oefenen en toetsen van deelnemers. Her-
haling (hergebruik) en grotere aantallen deelnemers rechtvaardigen de kosten. Een uniform VR-model 
met weinig maatwerk kan de investeringskosten drukken en meer deelnemers faciliteren.

Figuur 7.2 / Verschil in concentratie bij VR, e-learning en klassikaal opleiden. (Beeld: PwC, 25 juni 2020)



HOOfDSTuk 7 - Stappenplan implementatie

Pagina 27 van 50

8 Stappenplan implementatie 7
Het ontwikkelen en uitvoeren van het opleidingstraject voor tunnelmedewerkers is in belangrijke mate 
gericht op de wijze waarop de tunnelbeheerorganisatie is vormgegeven, de taakverdeling die binnen 
deze organisatie is bepaald en de wijze waarop de samenwerking met interne en externe stakeholders 
is geregeld. Daarnaast is van belang dat vooraf vaststaat welke kennis en vaardigheden moeten worden 
aangeleerd. Dit betekent dat tunneldocumentatie gereed en beschikbaar moet zijn. Met deze basis 
kan verantwoord worden gestart met het (door)ontwikkelen van het opleidingstraject.

Voor het opzetten en verder ontwikkelen van (V-)OTO binnen de tunnelbeheerorganisatie kunnen de 
volgende stappen meerjarig worden gehanteerd: 

• Stap 1. Check op beschikbaarheid van essentiële informatie en middelen

• Stap 2. PDCA voor OTO op hoofdlijnen vormgeven

• Stap 3. Definiëren leerdoelen en verificatie 

• Stap 4. Definiëren randvoorwaarden 

• Stap 5. Bepalen opleidingsvormen

• Stap 6. Bepalen opleidingsmiddelen

• Stap 7. Maken opleidingsplan

• Stap 8. Ontwikkelen opleidingsmiddelen

• Stap 9. uitvoeren pilottrainingen

• Stap 10. uitvoeren opleidingsprogramma

• Stap 11. Evaluatie opleidingsprogramma

Deze 11 stappen zijn onderdeel van de meerjarige en jaarlijkse cyclus van het opstellen van opleidings-
plannen, het uitvoeren, evalueren en het weer verbeteren. Deze twee cycli worden uitgewerkt op basis 
van de ‘plan, do, check, act’-stappen uit de Deming-cirkel. 

Het stappenplan is een middel om het opleidingstraject efficiënt vorm te geven. De mate waarin een 
stap uitwerking behoeft en de behoefte aan extra stappen is afhankelijk van de ambities van de tunnel-
beheerorganisatie.

Noot
De termen V-OTO en OTO worden in dit hoofdstuk door elkaar gebruikt. In beide gevallen zijn de elf 
stappen van toepassing, ook de invulling zal in sommige gevallen gelijk zijn. Als er wel een (significant) 
verschil is, dan volgt dat uit de tekst.

8.1 Stap 1: Check op beschikbaarheid van essentiële informatie en middelen
Voordat invulling kan worden gegeven aan de inhoudelijke uitwerking van alle opvolgende stappen, 
moet helder zijn waar het opleidingstraject over gaat en welke interne en externe partijen op welke 
wijze betrokken zijn bij bediening, bewaking en onderhoud. Onderstaande lijst is een checklist waarin 
zaken zijn opgenomen die vanuit de praktijk essentieel zijn gebleken om een bestendig (V-)OTO traject 
uit te voeren.

• financiële middelen (ontwikkeling en langjarig voor instandhouding van OTO-traject).

• Capaciteit en bekwaamheid van betrokkenen.

• Organogram van de tunnelbeheerorganisatie.

• functie- en taakprofielen.

• Vastgestelde werkafspraken (bediening versus onderhoud).

• Communicatie- en rapportageprotocollen.

Figuur 8 / De indeling v
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PLAN
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Assessment
Nulmeting
Op/bijstellen lesmateriaal
uitvoeringsprogramma

Examens opstellen
Eindtermen
Verificatiemethodiek
Toetsmethodiek
Opstellen jaarplan

Evaluaties: functie-
taakprofielen, raakvlakken 
organisatie-techniek
feedback exploitatie
Bepalen thema's Afnemen (her)examens

Evaluatie OTO-programma
Verzamelen feedback OTO

• Inzicht in de producten die de functiehouders gebruiken bij de uitoefening van de werkzaamheden.

• Vastgestelde tunnel(veiligheids)documentatie.

• Vastgestelde procedures en protocollen.

• Evaluaties van eerdere opleidingstrajecten.

• Aandachtspunten uit de actuele exploitatie en incidentevaluaties.

8.2 Stap 2: PDCA voor OTO op hoofdlijnen
Het proces van opleiden is niet het eenmalig volgen van een stappenplan. Het is een jaarlijks en een 
meerjarig proces waarin continu wordt ervaren, geleerd en bijgestuurd. Om de investering in het 
ontwikkelen en het in stand houden van een effectief OTO-traject te rechtvaardigen, is het essentieel 
om vooraf (eerst op hoofdlijnen) bewust te zijn van de benodigde activiteiten. Het kan helpen om deze 
processen (jaarlijks en meerjarig) en de producten die eruit voortkomen, te schetsen aan de hand van 
de PDCA-cyclus.

Het OTO-proces wordt beschreven in het meerjarig OTO-plan. De termijn van de meerjarige OTO-
cyclus is een beleidsmatige keuze van de tunnelbeheerorganisatie. Bij veel tunnelbeheerorganisaties 
wordt gekozen voor de termijn van vier jaar. In deze periode van vier jaar is dan conform de tunnelwet 
minimaal één keer de uitvoering van een realistische oefening onderdeel van het (leer)proces.

Het jaarlijkse opleidingsproces is onderdeel van de uitvoering van de Do in de meerjarige PDCA-cyclus. 
Afhankelijk van de gekozen periode waarvoor het meerjarig OTO-plan wordt opgesteld, herhaalt deze 
jaarlijkse cyclus zich. Het jaarlijkse opleidingsproces heeft zijn eigen PDCA-cyclus. Op activiteiten op 
hoofdlijnen zijn in de figuur hieronder opgenomen.

Bijsturen

Doelen 
stellen

Uitvoeren

Voortgang 
bepalen

PLAN

D
O

CHECK

AC
T

Figuur 8.1 / In het klein de PDCA-cyclus voor meerjarig OTO; onderdeel van de 'Do' is de PDCA-cyclus voor het jaarlijkse OTO-proces.
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Het is aan te bevelen dat de tunnelbeheerorganisatie het mogelijk maakt om de PDCA-processen te 
kunnen uitvoeren. Een design-reviewteam kan een goed instrument zijn om het proces van continu 
verbeteren te borgen. Voor een optimale aansluiting op de praktijk is het raadzaam dat vertegenwoor-
digers van de OTO-doelgroep in dit team zijn opgenomen. Een optimale aansluiting op de praktijk 
wordt ook verkregen door de feedback uit de exploitatie, de multidisciplinaire oefeningen, incident-
evaluaties en instandhoudingsprocessen onderdeel te maken van het totale OTO-proces.

8.3 Stap 3: Definiëren leerdoelen en verificatie 
Het definiëren van leerdoelen (bepalen inhoud) is de volgende stap in het ontwikkelen van een opleiding. 
In BIJLAGE A staan voorbeelden van categorieën: 

• Rolduidelijkheid (organisatiekennis) 

• Communicatie 

• Locatie- en objectkennis 

• Verkeersafwikkeling (verkeersmanagement)

• Incidentafhandeling (calamiteiten en afhandeling cybersecurity- incidenten) 

• Instandhoudingsscenario’s (onderhoud en instandhouding)

• Tunnelspecifieke achtergrondinformatie 

• Algemene achtergrondinformatie

De leerdoelen worden gekoppeld aan de functies en taken waarop het OTO-traject zich richt, zie BIJLAGE A. 
Voor een transparant en helder proces wordt per leerdoel en taak aangegeven welke kennis, vaardigheid 
en competentie nodig zijn voor het bekwaam kunnen uitoefenen van de taak. Tot slot wordt bepaald op 
welke wijze de mate van bekwaamheid wordt geverifieerd.

8.4 Stap 4: Definiëren randvoorwaarden 
Wanneer de leerdoelen zijn vastgesteld, zijn de voorwaarden te definiëren, zoals:

• Welke vooropleiding/voorkennis is minimaal vereist?

• Is een (meerjarig) assessment (bezitten van de juiste competenties voor de functie) onderdeel van 
het OTO-proces?

• Organisatie-visie op opleiden.

• Individuele registratie van deelname aan opleiding en opleidingsresultaten (in relatie tot AVG).

8.5 Stap 5: Bepalen opleidingsvormen
De opleidingsvorm die wordt gekozen voor of per onderdeel van het OTO-traject is van grote invloed op 
de kosten, de organisatiedruk en de flexibiliteit van inrichting en uitvoering. Een opleidingsvorm moet 
goed aansluiten op en ondersteund worden door de organisatie die ook andere opleidingen ontwikkelt 
en/of aanbiedt aan haar medewerkers. Daarnaast moet een opleidingsvorm aansluiten op de doel-
groep van het OTO-traject.

Het is ook verstandig om mogelijk meerdere opleidingsvormen naast elkaar beschikbaar te hebben. 
De afwisseling zorgt voor een aantrekkelijk programma. Bovendien kan worden teruggevallen op een 
alternatief indien uitvoering van een gekozen vorm (tijdelijk) niet mogelijk is.

Voorbeelden van opleidingsvormen zijn:

• klassikaal contact opleiding (grotere groepen, > 5 personen)

• Begeleidingsopleiding (kleine groepen, 2-5 personen)

• Elektronische opleiding

• Virtuele opleidingen
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• Training aan de desk

• Locatiebezoek

Mede in combinatie met de opleidingsmiddelen die worden ingezet om de gekozen opleidingsvorm te 
ontwikkelen, is het van belang om te bepalen of de organisatie de gelegenheid en de middelen heeft 
om de gekozen combinatie langjarig te kunnen uitvoeren.

8.6 Stap 6: Bepalen opleidingsmiddelen
De gekozen opleidingsvormen worden in de uitvoering ondersteund met de inzet van opleidings-
middelen. De opleidingsmiddelen zijn middelen om informatie over te brengen en/of vaardigheden te 
trainen. De gekozen opleidingsvorm, maar ook het te kiezen opleidingsmiddel moet goed aansluiten 
op de behoeften, leerstijlen en de mogelijkheden van de doelgroep.

Voorbeelden van opleidingsmiddelen zijn:

• Papieren/digitaal lesmateriaal

• Presentaties

• Oefen- en toetsscenario’s

• filmpjes

• Maquette (2D, 3D)

• E-learning

• Virtueel realty (VR)

• Serious gaming

• Bediensimulator/knoppentrainer (van heel basaal tot exacte kopie van bediensysteem)

• Praktijk

Bovenstaande opleidingsmiddelen worden vaak op maat ontwikkeld voor (V-)OTO. 

Het is van belang om in het kader van de verificatie helder te maken welke kennisbronnen als bekend 
worden verondersteld. Hierbij valt te denken aan tunnelveiligheidsdocumenten, interne documenten 
en procedures, en externe brondocumenten. Deze voorwaarden dienen helder te worden gecommu-
niceerd naar de doelgroepen.

Bij het kiezen van de opleidingsmiddelen is het noodzakelijk om niet alleen te kijken naar de kosten 
van ontwikkelen. Zaken die minimaal van belang zijn bij het maken van een keuze zijn:

• Langjarige doorontwikkeling en beschikbaarheid van een in te zetten product.

• In welke mate en op welke wijze een leverancier het product ondersteunt tijdens de opleidingen

Figuur 8.2 / Sommige situaties worden virtueel nagebootst, in andere gevallen volstaat een maquette. (Foto's: Jeroen Halbesma).
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• De jaarlijkse vaste kosten

• De jaarlijkse variabele kosten voor het aanpassen van het product

• De kennis van het product en inzet van medewerkers die vereist is in de tunnelbeheerorganisatie 
om het opleidingsmiddel betrouwbaar blijvend te kunnen inzetten.

8.7 Stap 7: Maken opleidingsplan
Het opleidingsplan is het document waarin alle gemaakte keuzes samenkomen. Het opleidingsplan 
bestaat uit de onderdelen:

• Algemeen herkenbare titel

• Doelgroep

• Voorwaarde van deelname door de doelgroep

• Inzet van trainers/waarnemers/derden

• Beschrijving van de scope

• De opleidingsvorm

• De opleidingsmiddelen

• De duur van een onderdeel

• De maximale groepsgrootte (indien van toepassing)

• Relatie met de verificatie

Het opleidingsplan vormt de basis voor het opleidingsdocument dat wordt gecommuniceerd met alle 
deelnemers van de doelgroepen. Daarnaast is voor het team dat verantwoordelijk is voor de ontwikkeling 
van (V-)OTO het opleidingsplan tevens de checklist voor de realisatie van alle opleidingsmiddelen.

Bij de opleidingsmiddelen wordt middels een opleidingsplan concreet aangegeven welke uitwerking 
wordt toegepast. Bijvoorbeeld:

• 2 scenario’s voor een maquettetraining

• 6 scenario’s voor een VR-training

• 3 bedienscenario’s voor knoppentrainer

• 1 presentatie

• .............

8.8 Stap 8: Ontwikkelen opleidingsmiddelen
Van alle genoemde uitwerkingen van middelen uit het opleidingsplan wordt een ontwikkelplan 
opgesteld. Het is aan te bevelen om per uitwerking onderstaande aspecten te benoemen:

• De kwaliteitscriteria

• Detailuitwerking, bijvoorbeeld bij scenario’s:

 – Welke omgeving (stadstunnel, rijkstunnel, enzovoorts)?

 – Wat voor soort incident (brand, aanrijding, cyber- en terroristische aanslag, enzovoorts)?

 – Wat voor soort objecten zijn nodig (auto's, vrachtwagens, treinen, enzovoorts)?

 – Wat moet de status van de objecten zijn tijdens de scenariotraining?

 – Wat voor soort reddingsvoertuigen zullen nodig zijn?

• Het ontwikkeltijdpad

• Wie stuurt aan?

• Welke personen ontwikkelen?

• Wie voert review uit?
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8.9 Stap 9: Uitvoeren pilottrainingen
Een haperende training, om welke reden dan ook, draagt niet bij aan het opleidingsdoel en de verbon-
denheid van de doelgroep met de training. Het is daarom aan te bevelen om alle trainingen eerst uit te 
voeren voor een pilotgroep. In deze pilotgroep kunnen ook andere trainers zitten. Het voordeel daarvan 
is dat de didactische toets kan worden uitgevoerd, maar ook redundantie en overdraagbaarheid in de 
trainingsorganisatie ontstaat. Bij uitval van een trainer kan een andere trainer eenvoudiger als vervan-
ger optreden.

8.10 Stap 10: Uitvoeren opleidingsprogramma
Na het vaststellen van alle ontwikkelde opleidingsdocumenten en opleidingsmiddelen wordt het 
opleidingsprogramma uitgevoerd. Tijdens de uitvoering van de opleidingen worden afwijkingen en 
feedback van alle betrokkenen vastgelegd.

Verstoring van trainingen als gevolg van het niet goed functioneren van opleidingsmiddelen voor 
virtueel OTO heeft een negatieve impact op het vertrouwen van de deelnemers in het opleidingspro-
gramma. Tijdens de uitvoering van het opleidingsprogramma moet ondersteuning voor opleiding en 
het verhelpen van storingen beschikbaar zijn.

8.11 Stap 11: Evaluatie opleidingsprogramma
De evaluatie vormt de afronding van het OTO-jaarplan en is mede bepalend voor de ontwikkeling van 
de tunnelbeheerorganisatie. Bij de evaluatie van virtueel OTO dienen de ontwikkelaars/leveranciers 
van de ontwikkelde opleidingsmiddelen betrokken te zijn. Daarmee ontstaat meer duidelijkheid over 
verwachtingen en mogelijkheden. Deze zijn bepalend voor de doorontwikkeling van het OTO-traject.

De evaluatie van virtueel OTO heeft in ieder geval betrekking op de onderstaande punten:

• De bijdrage van virtueel OTO aan het bereiken van de gestelde opleidingsdoelen.

• De geschiktheid van de gebruikte opleidingsmiddelen voor virtueel OTO voor de doelgroep.

• Mate waarin de gebruikte opleidingsmiddelen voor virtueel OTO een realistische weergave zijn van 
de werkelijke situatie (tunnel, omgeving en bediening).
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9 Didactiek9

9.1 Inleiding
Didactische vaardigheden, of wel onderwijskundige vaardigheden, zijn vaardigheden waarmee je een 
ander iets kan bijbrengen. Voor docenten zijn deze vaardigheden essentieel. Het verzorgen van virtueel 
onderwijs vraagt ook aanvullende vaardigheden.

Voor een groot gedeelte gaat lesgeven volgens vaste regels en afspraken. Iedereen kan deze regels 
leren en zich hierin ontwikkelen. Voor een ander deel komt het aan op de persoon, gevoel en groeps-
dynamiek. Bij virtueel onderwijs zijn met name deze laatste twee anders. Hoe sta je voor de groep? Hoe 
ga je om met weerstand en hoe doseer je de lesstof?

In een snel veranderende digitale wereld is het belangrijk om over de juiste digitale middelen te be-
schikken en deze verantwoord te kunnen toepassen. Bij de inzet van digitale middelen moet rekening 
worden gehouden met de doelgroep. De inzet van digitale middelen mag niet tot een belemmering 
leiden in het proces van opleiden en trainen.

Didactische vaardigheden zijn niet alleen belangrijk voor docenten. Ook voor een werknemer kunnen 
die nodig zijn. Denk hierbij aan het inwerken van een collega of het geven van een presentatie tijdens 
een overleg. 

Vakbekwaam worden – Vakbekwaam blijven
Vakbekwaamheid is gericht op de individuele behoefte en leerstijl van de student. Op basis van kennis 
en ervaring kan een juist traject voor vakbekwaamheid worden samengesteld. Hierin wordt aandacht 
besteed aan de kennis, vaardigheden en competentie, en aanvullend het ambitieniveau van de 
student. De individuele inrichting van het traject bepaalt hoe het ambitieniveau te bereiken of verder 
uit te breiden is.

Aanbevelingen per doelgroep
De doelgroepen met betrekking tot de uitvoering van vakbekwaamheid zijn: de student; docent en 
examinator. Daarnaast is er een coördinator die het opleidingsprogramma beheert. Per rol is in dit 
hoofdstuk een uitwerking gemaakt van de vaardigheden, kennis en attitude. Ook zijn per doelgroep de 
werkvormsoorten uitgewerkt.

Figuur 9 / De indeling v

Figuur 9.1 / In een video is te zien hoe de N.V. Westerscheldetunnel als bedrijf traint voor incidenten in de Westerscheldetunnel en 
of Sluiskiltunnel. (Beeld: video op YouTube)

https://youtu.be/z7AIE94Zj7Q
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9.2 Coördinator OTO
De uitvoering van het vastgestelde jaarplan OTO-plan wordt belegd bij een Coördinator OTO. Deze 
coördinator beheert het opleidingsprogramma in overeenstemming met de waarden en normen van de 
tunnelbeheerorganisatie. Afhankelijk van de rol- en taakverdeling binnen de tunnelbeheerorganisatie 
kunnen de onderstaande taken tot de verantwoordelijkheid van de Coördinator OTO behoren:

• Het uitdragen en implementeren van de visie op het gebied van tunnelveiligheidsopleidingen.

• Het inventariseren en analyseren van opleidingsbehoeften en -noodzaak, zowel voortvloeiend uit de 
geldende tunnelwetgeving, de dagelijkse exploitatie van tunnels als uit de individuele behoefte.

• Het identificeren, ontwerpen, ontwikkelen en onderhouden van programma’s die effectief gedrag, 
vaardigheden en kennis behandelen op alle relevante aspecten van tunnelveiligheid en de tunnelbe-
heerorganisatie.

• Het opstellen, (laten) uitvoeren en evalueren van het opleidingsplan en het opleidingsbudget.

• Het zorgdragen voor synergie tussen opleidingsprogramma’s binnen de organisatie.

• Het zorgdragen voor interne en externe communicatie rondom opleidingen.

• Het coördineren en begeleiden van trainingen.

Met betrekking tot het implementeren en continueren van virtueel OTO moet de Coördinator OTO 
invulling geven aan onderstaande randvoorwaarden:

• Hardware/software

Bij het ontwikkelen en uitvoeren van V-OTO is de inzet van hardware en software essentieel. Om 
een stabiele en betrouwbare omgeving te kunnen borgen, moet aan onderstaande voorwaarden zijn 
voldaan:

 – Stabiele internetverbinding.

 – Een oefenomgeving die nauw aansluit op de werkelijke bedienomgeving.

 – Gevalideerde software.

 – Probleemloos functionerende hardware en software als totale configuratie.

 – Totale configuratie die het bereiken van de leerdoelen en individuele leerbehoeften ondersteund.

 – korte handleidingen of instructiekaarten bij het gebruiken van de V-OTO-omgeving.

• Locatie

 – Stel op locatie een checklist op van aandachtpunten met betrekking tot het onderwerp. Per onder-
werp van een didactische omgeving kan worden ingezoomd op de aandachtpunten: achtergrond, 
beeld- en geluidskwaliteit, verlichting.

 – Een rustige trainingslocatie waarvandaan een instructie wordt gegeven en/of ontvangen.

 – Inrichten van digitale trainingsmethodieken om kennisoverdracht, trainen en oefenen voor 
zoveel als mogelijk aan te bieden en die door de OTO-doelgroep eenvoudig gebruikt kunnen 
worden.

 – De locatie moet geschikt zijn om te leren of te examineren en daarbij minimaal voldoen aan de 
vereisten zoals voor een specifiek onderdeel zijn vastgesteld.

 – Bij toetsen een afgeschermde locatie om frauderen uit te sluiten.

9.3 Student (ontvanger)
Vaardigheden  
• Basiseisen vakbekwaamheid per onderdeel.

• kennis van het eigen werkveld.

• In staat om de persoonlijke vragen op een juiste manier te verwoorden en te delen.

• kennis en affiniteit met digitale ondersteuningsmiddelen hardware en software.

• In staat eigen ontwikkelpunten te benoemen.
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Kennis 
Beschikt over vastgestelde basiskennis.

Attitude
Vertrouwen – professionaliteit 

• Je spant je in om te voorzien in je individuele behoefte.

• Je toets je opleidingsbehoeften en kunt deze vertalen naar een persoonlijk ontwikkelplan.

• Je zet je in voor de persoonlijk, aangeboden werkvormen.

• Je weet je uit te dagen en te inspireren.

• Je improviseert in onverwachte situaties.

• Je gaat ontspannen om met weerstand.

• Je positioneert je als professional en een welwillend student.

• Je zet jouw persoonlijke kracht in voor je eigen succes.

9.4 Docent (zender)
Vaardigheden 
• Ervaring in het verzorgen van trainingen.

• functieprofiel vastgesteld binnen de tunnelbeheerorganisatie.

• Basiseisen vakbekwaamheid per onderdeel, specifiek.

• kennis van het werkveld van de student, om te kunnen inspelen op de uitvoering en feedback aan 
de student.

• Inlevingsvermogen naar de student, organisatiebewustzijn van de werkomgeving.

• kennis en affiniteit met digitale ondersteuningsmiddelen de hardware en software.

Kennis 
• ‘Onafhankelijk’: vreemde ogen dwingen. 

• Met name generieke opleidingsonderdelen lenen zich beter voor een docent die bij voorkeur niet 
vanuit hetzelfde organisatieonderdeel afkomstig is.

• Docent staat boven de leerstof en kent de procesonderdelen en achtergronden. 

• Het toepassen van theoretische en praktijkkennis.

Figuur 9.2 / In een digitale tweeling van de tunnel kunnen realistische scenario's worden nagebootst. (Beeld: Sjaak de Groot)
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Attitude
Vertrouwen – professioneel – voorbeeldfunctie

• Je spant je in om de individuele student te laten excelleren.

• Je achterhaalt opleidingsbehoeften en ontwikkelt een afwisselend en leerzaam trainingsprogramma.

• Je zet nieuwe en eigentijdse werkvormen effectief in.

• Je kent de geheimen van de groepsdynamica.

• Je weet jouw cursisten te stimuleren, uit te dagen en te inspireren.

• Je improviseert in onverwachte situaties.

• Je gaat ontspannen om met weerstand.

• Je positioneert en ‘verkoopt’ jezelf als trainer.

• Je zet jouw persoonlijke kracht op succesvolle wijze in.

• Je identificeert je met de doelgroep.

9.5 Examinator
Vaardigheden
• Ervaren in het verzorgen van trainingen en afnemen examens.

• De examinator vervult geen trainingsrol.

• functieprofiel vastgesteld binnen de tunnelbeheerorganisatie.

• kennis van het werkveld van de student.

• Beoordelingsvermogen en in staat verrichtingen te kwalificeren naar een eindresultaat.

• Het kunnen benoemen van positieve eigenschappen en resultaten, en ontwikkelpunten.

• kennis van en affiniteit met digitale ondersteuningsmiddelen als hardware en de software.

Kennis
• kennis van de vastgestelde toets- en beoordelingscriteria. 

• De examinator staat boven de leerstof en kent de procesonderdelen en achtergronden. 

Attitude
Professioneel – voorbeeldfunctie

• Je stelt je onafhankelijk op.

• Je bent kritisch en objectief.

• Je kunt de positieve resultaten en kritische ontwikkelpunten van een student duiden.

• Je denkt mee in de ontwikkelpunten om de individuele student te laten excelleren.

• Je improviseert in onverwachte situaties.

• Je gaat ontspannen om met weerstand.

• Je positioneert je als professional.

9.6 Werkvormen student en docent
1. Klassikaal - uitleg in een groep
Presentatie op afstand (video, webinar, youtube,…) Eenrichtingsverkeer: docent naar een groep van 
studenten. De student neemt deel aan een onderwijs-leergesprek in een groep waar een docent plenair 
een onderwerp behandelt, bijvoorbeeld met een interactieve presentatie. Dat maakt het mogelijk dat 
vragen gesteld en beantwoord kunnen worden. Veelal middels een chat-functie.

Opnames zijn locatie- en tijdonafhankelijk. Opnames bieden de student de mogelijkheid om een 
presentatie of instructie onbeperkt en op ieder moment terug te kijken of tijdens een opleidingspro-
gramma vooruit te werken. Met name korte instructies (maximaal 10 minuten) zorgen ervoor dat er 
niet te snel dingen worden doorgespoeld en de aandacht van de student vastgehouden wordt.
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2. Individueel – een-op-een onderwijs
Deze vorm van doceren kan op afstand plaatsvinden, maar vraagt wel om een planning met tijd en 
beschikbaarheid. Binnen deze werkvorm past een e-learning-omgeving. De student kan zelf bepalen 
met welke snelheid hij de leerstof doorneemt. Communicatie met een docent (specifieke vragen of 
toelichting) vindt plaats via digitaal berichtenverkeer. Middels logging worden de verrichtingen van de 
student vastgelegd.

3. Individueel zelfstandig - docent op afroep beschikbaar
De student is de regisseur van zijn eigen opleiding. Op basis van zijn persoonlijke behoefte is het mo-
gelijk specifieke vragen over de leerstof te stellen. Deze werkvorm geeft een individuele invulling aan 
tijd en tempo waarbinnen de lesstof eigen wordt gemaakt. De docent is op afstand beschikbaar en kan 
individueel of aan een groep reageren. De intrinsieke motivatie bepaalt het succes van deze werkvorm. 

9.7 Werkvormen examinator
Werkvormen van de didactische uitvoering afgestemd op examinator:

1. Klassikaal
klassikaal toetsen afnemen is een mogelijkheid, maar de beoordeling blijft individueel. Een virtuele 
vorm van examineren vraagt om een goede voorbereiding ten aanzien de uitvoering. De examinator 
kan op basis van de individuele prestaties van een groep studenten een bijdrage leveren in het formu-
leren van verbeterpunten van het opleidingstraject.

2. Individueel 
Een virtuele vorm van individueel examineren vraagt om een goede voorbereiding ten aanzien de uit-
voering van de toets. Praktisch: hoe voorkom je afkijken? De examinator kan op basis van de individuele 
prestaties een bijdrage leveren in het formuleren van verbeterpunten van het opleidingstraject van de 
student.
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10 Aanbevelingen10
De werkgroep komt op basis van de bevindingen tijdens het opstellen van dit document tot 
aanbevelingen ten aanzien van:

• kwalificatieprofiel tunneloperator

• Aantoonbaarheid:

 – Vastleggen toetsresultaten in getuigschrift

 – Opstellen richtlijn voor aantonen blijvend voldoen aan kwalificatieprofiel

• (Her)gebruik van digitale gegevens

10.1 Kwalificatieprofiel tunneloperator
De werkgroep stelt voor een kwalificatieprofiel voor een tunneloperator vast te stellen. Het beschikken 
over zo’n kwalificatieprofiel draagt bij aan een efficiënte ontwikkeling en uitvoering van het opleidings-
programma. Een tunneloperator die beschikt over een getuigschrift van het vastgestelde kwalificatie-
profiel kan in iedere organisatie worden ingezet en behoeft in principe alleen nog specifiek voor één of 
meerdere tunnels te worden opgeleid.

Het kwalificatieprofiel beschrijft het basisniveau waaraan een tunneloperator moet voldoen om de 
functie naar behoren te kunnen uitvoeren. Daarbij wordt onderscheid gemaakt in competenties en 
bekwaamheid. 

Competenties
Afhankelijk van het taakprofiel van een tunneloperator in de organisatie moeten competenties zijn 
gedefinieerd die een medewerker minimaal dient te beheersen om zijn functie goed te kunnen uit-
oefenen. Een voorbeeld van competenties die van belang zijn voor de functie van tunneloperator zijn:

• Zelfstandigheid

• Besluitvaardigheid

• Stressbestendigheid

• Communicatief

• Nauwkeurigheid

• Discipline

• Risicobewustzijn

Figuur 10 / De indeling v

Figuur 10.1 / Een tunneloperator moet kunnen omgaan met stressvolle situaties. (Beeld: Grootschalige oefening in Botlektunnel 
Hoogvliet Rotterdam, YouTube) 

https://youtu.be/VpHmFQBcjVo
https://youtu.be/VpHmFQBcjVo
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Bekwaamheid
Naast de juiste houding en gedrag moet het kwalificatieprofiel de vereiste kennis en vaardigheden 
beschrijven waarover een tunneloperator aantoonbaar over moet beschikken om zijn functie te kunnen 
uitoefenen. De generieke kennis en kunde heeft in ieder geval betrekking op de volgende onderwerpen:

• Wetgeving

• Stakeholders

• Algemene terminologie, begrippen en termen

• Tunnelveiligheidsdossier (wat is het?)

• Relatie techniek, organisatie en processen

Het kwalificatieprofiel is een generiek profiel voor tunneloperators. Specifieke opleidingen kunnen per 
organisatie en tunnel verschillend zijn. Het kwalificatieprofiel gericht op specifieke tunnels wordt door 
de tunnelbeheerorganisatie vormgegeven. Dit kan betrekking hebben op:

• Tunnelbeheerorganisatie, taken en verantwoordelijkheden

• Bedienfilosofie

• Lokale stakeholders

• kennis van de tunnel en de omgeving

• Tunnelveiligheidsdossier (waar staat het?)

10.2 Aantoonbaarheid
10.2.1 Vastleggen toetsresultaten

Het succesvol opgeleid en getoetst zijn voor de functie van tunneloperator op basis van het vastgestelde 
kwalificatieprofiel voor tunneloperator zou iedere deelnemer moeten kunnen aantonen met een 
getuigschrift.

Het getuigschrift is op naam gesteld en vermeld minimaal de volgende punten:

• Volledige voor- en achternaam

• Geboortedatum

• Datum van opleiding en toets

• Getoetste elementen en behaalde score

• Naam van organisatie die verantwoordelijk is voor de toets

• Naam van examinator

Het heeft de voorkeur om een format van het getuigschrift op te stellen dat door tunnelbeheerorgani-
saties geïmplementeerd kan worden.

10.2.2 Blijvend voldoen aan kwalificatieprofiel
De werkgroep is van mening dat er een richtlijn zou moeten komen waarin wordt uitgewerkt op welke 
wijze wordt aangetoond dat een medewerker blijvend voldoet aan de kwalificaties om zijn functie voor 
één of meerdere tunnels te kunnen uitoefenen.

Een uitwerking van het aantoonbaar blijvend voldoen aan het kwalificatieprofiel laat zien dat een 
tunnelbeheerorganisatie en de individuele medewerkers competent zijn in het uitvoeren van de taken 
en daarmee in lijn werken met de geldende wet- en regelgeving.

Tunnelbeheerorganisaties geven op verschillende wijze vorm aan het aantonen dat een medewerker 
zijn functie goed kan uitoefenen. De vraag is hoe lang een getuigschrift van het met goed gevolg 
afronden van een opleiding geldig is. De onderliggende vragen daarbij zijn:

• Moet het getuigschrift in het algemeen periodiek opnieuw worden behaald en wat is dan de periode 
waarin dat zou moeten gebeuren?
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• Moet het getuigschrift voor tunnelspecifieke opleidingen periodiek opnieuw worden behaald en wat 
is dan de periode waarin dat zou moeten gebeuren?

• In welke mate is de registratie/beoordeling van de verrichtingen van een tunneloperator bij een 
bepaalde klasse van calamiteiten en/of incidenten van waarde om het goed kunnen uitoefenen van 
zijn functie te kunnen aantonen?

• Moet een medewerker na een afwezigheid van een bepaalde periode zijn getuigschriften allemaal 
weer opnieuw behalen, en vanaf hoeveel maanden afwezigheid is dit aan de orde?

10.3 Gebruik van digitale gegevens
In nieuwbouw- en renovatieprojecten worden veel gegevens digitaal vastgelegd in modellen. Deze 
modellen, aangevuld met karakteristieke gegevens en analyse, dragen onder andere bij aan goede 
besluitvorming, een beter ontwerp en gebruikerstevredenheid, efficiënte processen en een goede 
communicatie. Er ontstaat een digitale tweeling van hetgeen er wordt gerealiseerd.

Een dergelijk virtueel object kan ook na afronding van het project van waarde zijn, namelijk op het gebied 
van trainen, opleiden en oefenen in de bediening, bewaking en onderhoudsprocessen. Daarmee kan 
een aanzienlijke bijdrage worden geleverd aan een efficiënt opleidingsproces dat minder belastend is 
voor de organisatie en de medewerkers, en minder locatie- en tijdsafhankelijk is.

Om de waarde van een digitale tunneltweeling voor een lange termijn succesvol te realiseren, verdient 
het aanbeveling om vanaf het projectinitiatief het gebruik van digitale gegevens voor OTO als project-
resultaat te definiëren. Daarbij gelden minimaal de volgende voorwaarden:

• Helder gedefinieerde doelstellingen voor gebruik van gegevens.

• uitwerking van iedere doelstelling in technische en functionele eisen, voorzien van toetscriteria.

• Omschrijving van de wijze waarop gedurende het gehele project te bereiken doelstellingen worden 
bewaakt, inclusief momenten waarop toetscriteria worden geëvalueerd.

• Deadlines over beschikbaarheid van digitale gegevens die aansluiten op een efficiënte ontwikkeling 
van de opleidingsomgeving.

In het kader van dit rapport is het essentieel dat er gedurende het gehele project een koppeling is 
tussen de projectorganisatie die verantwoordelijk is voor het leveren van de digitale gegevens en de 
ontwikkelaars van de opleidingsomgeving onder de verantwoordelijkheid van de tunnelbeheerder. 
Afwijkingen moeten tijdig worden vastgesteld en leiden tot bijsturing en besluitvorming zonder dat dit 
ten koste gaat van de gedefinieerde doelstellingen.
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Bijlage A Leerdoelen 4
Per aspect (gele rij) van opleiden, trainen en oefenen wordt hieronder aangegeven welke leerdoelen er gelden, 
welke brondocumenten erbij horen en hoe er invulling aan kan worden gegeven.

A.1 Opleiden
Traditioneel OTO Virtueel OTO

Leerdoelen Brondocumenten Invulling Kenmerken 
(bij alle aspecten)

Invulling Kenmerken 
(bij alle aspecten)

Aspect: Rolduidelijkheid (organisatiekennis)

• kent de procedu-
res en protocol-
len (P&P) en de 
beoogde doelen 
van de P&P en 
is in staat om 
conform deze te 
handelen.

• kent de verant-
woordelijkheden 
en procedures 
van de andere 
betrokken functi-
onarissen.

• kent de eigen 
verantwoorde-
lijkheden en 
bevoegdheden, 
en de bevoegd-
heden binnen de 
tunnelbeheer-
organisatie en 
hulpdiensten.

• Veiligheidsbe-
heerplan als 
geheel (struc-
tuur)

• Veiligheidsbe-
heerplan (organi-
satieplan)

• Organisatie-
schema’s

• Instructiekaarten

• Presentatie(s)

• Maquette(s)

• Relatief eenvou-
dig.

• Beperkte kosten.

• Beperkt aantal 
deelnemers op 
vaste tijden.

• Niet dynamisch.

• Objectbezoeken 
pas laat in project 
mogelijk met een 
beperkt aantal 
deelnemers op 
vaste tijdstippen.

• E-learning

• Serious gaming 
(modelleren van 
procedures en 
processen)

• Vroeg in project 
visueel af te 
stemmen en vast 
te stellen.

• Beschikbaar voor 
onbeperkt aantal 
deelnemers 
op willekeurig 
tijdstip

• Dynamisch

• Complexer 
(ontwikkeling en 
beheer)

• Hogere ontwik-
kelkosten.

• Beheerfase, 
specifieke kennis 
benodigd

• Zie ook groeiboek 
Digitaal aanto-
nen

ASPECT: Communicatie

• kan storingen, 
defecten en scha-
de signaleren aan 
infrastructuur 
en hardware en 
de juiste actie 
hierop nemen.

• Weet van welke 
incidenten een 
rapportage 
gemaakt dient te 
worden.

• Coördineert de 
inzet van derden.

• Informeert 
vertegenwoor-
digers van de 
tunnelbeheerder 
en roept deze op 
bij opschaling.

• Veiligheidsbe-
heerplan

• Communicatie-
schema’s

• Instructiekaarten

• Presentatie(s)

• Maquette(s)

• E-learning

• Serious gaming 
(modelleren van 
procedures en 
processen)
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Traditioneel OTO Virtueel OTO

Leerdoelen Brondocumenten Invulling Kenmerken 
(bij alle aspecten)

Invulling Kenmerken 
(bij alle aspecten)

ASPECT: Locatie- en objectkennis

• kent de functio-
nele werking van 
de tunnelsys-
temen en weet 
wanneer welke 
systemen ingezet 
moeten worden.

• Monitort van het 
verkeersbeeld.

• Constateert van 
afwijkingen.

• Gaat ter plaatse 
stelt op.

• Veiligheids-
beheerplan 
(systeembeschrij-
ving)

• Tekeningen 

• Referentiekaarten

• Presentatie(s)

• Tekening(en)

• Maquette(s)

• Objectbezoek(en)

• (3D) -BIM/visua-
lisatie

• Simulatie: sys-
teem-, verkeers-
en menselijk 
gedrag, camera’s, 
incidenten, rook-
beheersing e.d. 
(serious gaming)

ASPECT: Verkeersafwikkeling (verkeersmanagement)

• De deelnemer 
kent:

 …De kenmerken 
van de tunnel
 …De verkeerstro-
men
 …De regelscena-
rio’s/omleidin-
gen

• Het uitvoeren van 
de procedures 
operationeel 
verkeersmanage-
ment

• Veiligheidsbe-
heerplan (regio-
naal verkeersma-
nagementplan)

• Regelscenario’s

• Instructiekaarten

• Tekeningen

• Presentatie(s)

• Maquettes

• Tekeningen

• Simulatie: 
verkeersafwikke-
ling, systeem-, 
verkeers-en 
menselijk 
gedrag, camera’s, 
incidenten, rook-
beheersing e.d. 
(serious gaming)

ASPECT: Incidentafhandeling (calamiteitenafhandeling)

• Is in staat om 
mogelijke 
gedragingen van 
weggebruikers 
(bij calamiteiten) 
in tunnels in 
te schatten en 
daarop te antici-
peren.

• kan ernst en duur 
van het incident 
inschatten.

• Stelt situatie 
veilig conform 
procedures

• Coördineert de 
opruim- en her-
stelwerkzaam-
heden

• Veiligheidsbe-
heerplan

• Referentiekaarten

• Instructiekaarten

• Tekeningen

• Presentatie(s)

• foto- en video-
materiaal

• Animatiefilmpjes

• Tekeningen

• Maquettes

• Simulatie: 
incidenten, sys-
teem-, verkeers-
en menselijk 
gedrag, camera’s, 
incidenten, rook-
beheersing e.d. 
(serious gaming)
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Traditioneel OTO Virtueel OTO

Leerdoelen Brondocumenten Invulling Kenmerken 
(bij alle aspecten)

Invulling Kenmerken 
(bij alle aspecten)

ASPECT: Instandhoudingsscenarios (onderhoud en instandhouding)

• kan storingen, 
defecten en scha-
de signaleren aan 
infrastructuur 
en hardware en 
de juiste actie 
hierop nemen.

• Veiligheidsbe-
heerplan

• Objectbladen uit 
systeembeschrij-
ving

• Bedienings- en 
onderhoudsin-
structies

• Instructiekaarten

• Checklists

• Presentatie(s) • 7D BIM/PAS 
1192-2 level 2-3, 
zie groeiboek Di-
gitaal aantonen, 
bijlage 2

ASPECT: Tunnelspecifieke achtergrondinformatie

• kent de functio-
nele werking van 
de tunnelsys-
temen en weet 
wanneer welke 
systemen ingezet 
moeten worden.

• Ontwerpdossier

• Bedienings- en 
onderhoudsin-
structies

• Presentatie(s) • Zie locatie en 
objectkennis

ASPECT: Algemene achtergrondinformatie

• De deelnemer 
kent (grote 
lijnen):

 …De top veilig-
heidseisen
 …De invloed van 
wet -en regel-
geving (Warvw, 
Rarvw)
 …De verschil-
lende soorten 
tunnels

• kent de ver-
wachte effecten 
van calamiteiten 
in de tunnel, 
zoals brand en 
rookontwik-
keling, impact 
gevaarlijke stof-
fen, etc.

• Wet- en regel-
geving

• Specifieke stan-
daarden (LTS en 
lokale tunnel-
standaarden)

• Presentatie(s) • Zie rolduidelijk-
heid en locatie en 
objectkennis
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A.2 Trainen en oefenen

Traditioneel OTO Virtueel OTO

Leerdoelen Brondocumenten Invulling Kenmerken (bij alle 
aspecten)

Invulling Kenmerken (bij alle 
aspecten)

ASPECT: Rolduidelijkheid (organisatiekennis)

• Is in staat om de 
juiste informatie 
te delen met 
de meldkamer, 
weginspecteur 
en officier van 
dienst.

• Handelt conform 
procedure eigen 
veiligheid.

• Veiligheidsbe-
heerplan

• Organisatie-
schema’s

• Instructiekaarten

• Rollenspellen 
met casussen

• Maquettes

• Relatief eenvou-
dig.

• Beperkte kosten.

• Beperkt aantal 
deelnemers op 
vaste tijden.

• Niet dynamisch.

• Objectbezoeken 
pas laat in project 
mogelijk met een 
beperkt aantal 
deelnemers op 
vaste tijdstippen.

• E-learning

• Modelleren 
procedures en 
processen.

• (serious gaming)

• Vroeg in project 
visueel af te 
stemmen en vast 
te stellen.

• Beschikbaar voor 
onbeperkt aantal 
deelnemers 
op willekeurig 
tijdstip

• Dynamisch

• Complexer 
(ontwikkeling en 
beheer)

• Hogere ontwik-
kelkosten.

• Beheerfase, 
specifieke kennis 
benodigd

• Zie ook groeiboek 
Digitaal aanto-
nen

ASPECT: Communicatie

• Is in staat om 
betrokkenen/
melders aan te 
spreken en uit te 
vragen.

• Communiceert 
met de functio-
narissen calami-
teitenorganisatie 
tunnelbeheerder 
en de operatio-
nele eenheden 
van de hulpverle-
ningsdiensten.

• Stelt (dag)rap-
portage op

• Zorgt voor het 
vastleggen en 
evalueren van de 
calamiteit.

• Communicatie-
schema’s

• Instructiekaarten

• Communicatie 
en rapportage 
richtlijnen

• Communica-
tietraining met 
rollenspellen

• Maquettes

• E-learning

• Modelleren 
procedures en 
processen.

• (serious gaming)
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Traditioneel OTO Virtueel OTO

Leerdoelen Brondocumenten Invulling Kenmerken (bij alle 
aspecten)

Invulling Kenmerken (bij alle 
aspecten)

ASPECT: Locatie- en objectkennis

• Is in staat om 
hulpdiensten te 
begeleiden bij 
het aanrijden.

• Is in staat om de 
evacuatie van de 
tunnel ter plaatse 
te ondersteunen.

• Is in staat om 
bergingen te 
begeleiden naar 
de sleeplocaties.

• Tekeningen

• Referentiekaarten

• Land-/wegen-
kaarten

• Oriëntatietocht 
in spelvorm

• Maquettes

• Aanrijd-/om-
leidingsroutes 
rijden

• Objectbezoeken

• Tekeningen

• (3D) -BIM/visua-
lisatie

• Simulatie: sys-
teem-, verkeers-
en menselijk 
gedrag, camera’s, 
incidenten, rook-
beheersing e.d. 
(serious gaming)

• Virtuele route 
door de tunnel 
met hotspots op 
cruciale plekken 
en deelinstal-
laties

ASPECT: Verkeersafwikkeling (verkeersmanagement)

• Is in staat om 
spoedtranspor-
ten te begeleiden 
met de voor-
handen zijnde 
middelen.

• Is in staat om de 
regelscenario’s 
toe te passen.

• Het toepassen/
bewaken van de 
incidentmanage-
ment-werkpro-
cessen:

 …Eerste veilig-
heidsmaat-
regelen bij 
incidenten.
 …Doorstroming.
 …Omleiding.

• Neemt eventuele 
schade op (o.a. 
het afroepen 
van het juiste 
materieel voor 
verkeersmaatre-
gelen).

• Casussen

• Instructiekaarten

• Tekeningen

• Maquettes

• Oriëntatietocht 
aanrijd-/omlei-
dingsroutes

• Land-/wegen-
kaarten

• Simulatie: 
verkeersafwikke-
ling, systeem-, 
verkeers-en 
menselijk 
gedrag, camera’s, 
incidenten, rook-
beheersing e.d. 
(serious gaming)
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Traditioneel OTO Virtueel OTO

Leerdoelen Brondocumenten Invulling Kenmerken (bij alle 
aspecten)

Invulling Kenmerken (bij alle 
aspecten)

Incidentafhandeling (calamiteitenafhandeling)

• kan alle tunnel-
technische syste-
men bedienen in 
alle bedrijfstoe-
standen.

• Bedienings- en 
onderhoudsin-
structies

• Instructiekaarten

• Tekeningen

• Land-/wegen-
kaarten

• Casussen

• Maquettes

• Bedien- en tun-
nelsimulator

• Tekeningen

• Simulatie: 
incidenten, sys-
teem-, verkeers-
en menselijk 
gedrag, camera’s, 
incidenten, rook-
beheersing e.d. 
(serious gaming)

Instandhoudingsscenarios (onderhoud en instandhouding)

• kan alle tunnel-
technische syste-
men bedienen in 
alle bedrijfstoe-
standen.

• Het toepassen 
van OSO-principe 
(objecten-sub-
jecten-omgeving) 
en IRSEM:

 …Informatie 
verzamelen
 …Risico’s afleiden 
c.q. inschatten
 …Scenario’s 
bedenken
 …Effecten t.b.v. 
prioritering 
maatregelen
 …Maatregelen 
nemen

• faaldefinities

• Bedienings- en 
onderhoudsin-
structies

• Instructiekaar-
ten/checklists 

• Tekeningen

• Casussen

• Bedien- en tun-
nelsimulator

• 7D BIM/PAS 
1192-2 level 2-3, 
zie groeiboek Di-
gitaal aantonen, 
bijlage 2

• (serious gaming: 
de tunnel heeft 
een aantal defec-
ten, zorg ervoor 
dat de defecten 
opgelost zijn voor 
de tijd verstreken 
is. Een soort 
escaperoom)

Gemeenschappelijke realistische oefening

• Praktijkoefening 
in fysieke tun-
nelomgeving

• Vergt veel 
afstemming met 
deelnemende 
partijen.

• Beperkt aantal 
deelnemers op 
vaste tijdstippen.

• Simulatie sys-
teem-, verkeers-
en menselijk 
gedrag, camera’s, 
incidenten, rook-
beheersing e.d. 
(serious gaming)

• Beschikbaar voor 
onbeperkt aantal 
deelnemers 
op willekeurig 
tijdstip.

• Gemeenschap-
pelijke realisti-
sche oefening 
blijft noodzakelijk 
maar kan minder 
frequent.
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Bijlage B Ervaringen4
Hieronder zijn aandachtspunten en geleerde lessen opgenomen die door de werkgroepleden zijn vastgesteld.

Aandachtspunt Mogelijke risico's Reële maatregelen Gewenste resultaat

Actualiteit (incidenten) 
worden niet doorgevoerd in 
OTO-traject.

OTO achterhaald en niet 
actueel. Saai verplicht 
programma voor operators. 
Opleiding is voorspelbaar.

Beheer inrichten. Budget 
meerjarig op orde. 

Actueel OTO-traject

Techniek (systeem) niet op 
orde tijdens OTO

Niet kunnen gebruiken van 
het systeem. Vertrouwen in 
OTO neemt af.

Goede beheerder die de 
systemen kent en onderhoud. 

Beschikbaar systeem.

Scenario's kunnen niet op de 
werkplek geoefend worden.

Te weinig oefenuren. Wat je 
zelden doet, doe je zelden 
goed.

Oefenomgeving beschikbaar 
maken op werkplek van 
operator.

Operators die voldoende 
geoefend zijn voor het 
uitvoeren van hun taak.

Onderbezetting 
beheerorganisatie

Basisdocumenten niet op 
orde.

Opleiders en beheerorganisa-
tie gezamenlijk documenten 
laten opstellen.

Beschikbare, wederzijds 
geaccepteerde, passende 
en overdraagbare 
basisdocumentatie.

Geen of te klein project-
budget voor OTO bij bouw of 
renovatie.

OTO-traject met haperende 
knoppentrainer

Beheerdersbelang in 
projecten prominenter 
maken: langetermijnbelang 
over de projectgrens heen.

Opdrachtnemer wordt afge-
rekend op opgeleid personeel 
i.p.v. opgeleverde techniek. 
Techniek is maar een middel.

Onderschatting impact op 
staande organisatie

Gedoe bij het tot stand komen 
van het tunnelveiligheidsdos-
sier, met consequenties voor 
kwaliteit en tijd.

Organisatieverandermanager 
aanstellen met zitting in het 
projectmanagement van 
opdrachtgever.

Beheerorganisatie is klaar 
voor de verandering met de 
middelen aangeleverd door 
een opdrachtnemer.

Geen of te klein budget voor 
meerjaren OTO

Periodiek OTO wordt vooruit 
geschoven, waardoor 
bekwaamheid niet meer 
aantoonbaar is.

Meerjaren OTO plannen en 
inzetten met bemensing en 
budget.

Meerjaren OTO is ‘a normal 
day at the office’. Veilig leren 
binnen en politiek afrekenen 
buiten.

Lessen
• Operators zijn zich steeds meer bewust om zichzelf bekwaam te maken. Lerende houding neemt toe.

• Op bedienlocatie V-oefenomgeving beschikbaar. Stimuleert lerende houding.

• Oprichten van één landelijk opleidingsorganisatie (bijvoorbeeld in de vorm van een stichting). Dit is ook toe-
gepast in de spoorsector (www.railcenter.nl), N.V. Westerscheldetunnel, IfV en ambulancescholing (SOSA). 
Hiermee kunnen de beheer en opleidingskosten gereduceerd worden, omdat de opleidingsmiddelen, kennis 
en modules door meerdere tunnelbeheerorganisaties gebruikt kunnen worden.

• Bij het spoor (ProRail) is de operator die op verzoek van de brandweer bedient tijdens bedrijfstoestand 
‘Calamiteit’ gecertificeerd. Door een onafhankelijke partij is hiervoor een certificeringsschema ‘Calamiteiten-
operator tunneltechnische installaties’ (CO-TTI) opgesteld. Dit schema is te vinden op www.railalert.nl (zoek 
op: CO TTI)



Colofon

Uitgever
Het Nederlands kenniscentrum voor ondergronds bouwen en ondergronds ruimtegebruik (COB).

Van der Burghweg 1, 2628 CS Delft • gebouw De Bouwcampus

Postbus 582, 2600 AN Delft 

085 4862 410  •  info@cob.nl  •  www.cob.nl 

Werkgroep
• Mello Lindner (voorzitter), Sweco

• Peter kooijman (secretaris), Innocy

• Leen van Gelder, coördinator COB

• Peter de kok, Arcadis

• Patrick Dankaart, N.V. Westerscheldetunnel

• Angela van Eeden, Rijkswaterstaat

• Jeroen Halbesma, Innocy

• Eric Didderen, IfV

• Helmut Breedeveld, Rijkswaterstaat

• Marcel van Wijk, gemeente Amsterdam

• Gerda keereweer-de Jong, gemeente Amsterdam

Eindredactie en opmaak
Marije Nieuwenhuizen, COB/Gryffin

Publicatiedatum
30 december 2020

Coverbeeld
IfV/Eric Didderen

Downloaden
Deze publicatie is gratis te downloaden via www.cob.nl/kennisbank.

Hergebruik
Teksten uit deze publicatie mogen vrij worden overgenomen, mits voorzien van een duidelijke bronvermelding. 
Voor hergebruik van figuren en foto's dient u vooraf toestemming te vragen van de aangegeven bronhouder. Als er 
geen bron is vermeld, dan geldt deze publicatie als bron.

Het COB en degenen die aan deze publicatie hebben meegewerkt, hebben een zo groot mogelijke zorgvuldigheid betracht bij het samenstellen van de uitgave. 

Toch moet niet worden uitgesloten dat er fouten of onvolledigheden in voorkomen. Ieder gebruik van deze uitgave en gegevens daaruit is geheel voor eigen 

risico van de gebruiker. Het COB sluit, mede ten behoeve van degenen die aan deze uitgave hebben meegewerkt, iedere aansprakelijkheid uit voor schade die 

mocht voortvloeien uit het gebruik van deze uitgave en de daarin opgenomen gegevens, tenzij de schade mocht voortvloeien uit opzet of grove schuld zijdens 

het COB en/of degenen die aan deze uitgave hebben meegewerkt.





Bij virtueel opleiden, trainen en oefenen (V-OTO ) worden technieken gebruikt om 
situaties digitaal te simuleren. Op basis van ervaringen, meningen en ideeën van de direct 
betrokken stakeholders is in deze publicatie de ontwikkeling van V-OTO in kaart gebracht 
met als doel het stimuleren en helpen van deze stakeholders in hun visievorming en het 
maken van strategische keuzes.

Noodsituaties doen zich gelukkig zelden voor in de Nederlandse tunnels, maar als het 
gebeurt, moet er onder hoge druk gehandeld worden. Het goed menselijk handelen 
wordt bevorderd door het proces van opleiden, trainen en oefenen (OTO). Met virtueel 
OTO (V-OTO) kunnen situaties en handelingen realistisch gesimuleerd worden, 
waarmee het OTO-proces meer tijd en plaats onafhankelijk wordt en de organisaties 
minder worden belast.

Deze publicatie laat zien hoe met V-OTO de gestelde leerdoelen bereikt kunnen 
worden. Ook zijn randvoorwaarden voor de implementatie omschreven. Zo vergt 
V-OTO een grondige voorbereiding en commitment vanuit het management. 
De benodigde investering is ook toegelicht. Een stappenplan laat zien hoe 
een (V)-OTO-traject opgezet kan worden. De werkgroep komt op basis 
van de bevindingen tijdens het opstellen van dit document tot slot tot 
aanbevelingen ten aanzien van (V-)OTO.

Van OTO naar 
V-OTO
Verkenning naar de inzet van digitale instrumenten 

voor opleiden, trainen en oefenen in tunnels.
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