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Hoofdstuk 1 - Inleiding

1 Inleiding 1

1.1 Aanleiding
de digitale tunneltweeling is in ontwikkeling, (her)gebruik van digitale gegevens is eerder een voor-
waarde dan een wens. daarnaast is het landschap van vakbekwaam worden en vakbekwaam blijven 
voor iedereen die een verantwoordelijkheid heeft met betrekking tot tunnelveiligheid, incidentafhan-
deling en instandhouding sterk aan het veranderen. In toenemende mate wordt gebruikgemaakt van 
technische ontwikkelingen of is de wens er om dat te doen. deze ontwikkelingen bieden de kans om 
het proces van vaardig worden en vaardig blijven slimmer in te richten.

Het ideaalbeeld is dat elke tunnel in Nederland beschikbaar is als digitale tunneltweeling die project-, 
fase- en organisatie-onafhankelijk is. de tweeling bevat onder andere het statische tunnel- en 
omgevingsmodel, het dynamische gedrag en het bediensysteem. ook dient de digitale tunneltweeling 
bruikbaar te zijn voor alle facetten en partijen die van belang zijn bij ontwerp, bouw, beheer (inclusief 
hulpverlening) en onderhoud; vanaf de planfase tot de openstelling en tijdens de exploitatie. Met deze 
digitale tunneltweeling moet ook de mogelijkheid worden gecreëerd om locatie- en tijdonafhankelijk 
op te leiden, te trainen en te oefenen (oto).

Het bereiken van dit ideaalbeeld gaat gepaard met het afwegen van diverse belangen van verschillende 
stakeholders in relatie tot beschikbare middelen. In het streven naar een optimum tussen investeringen 
en het behalen van veiligheidsdoelstellingen is het wenselijk om een concept te ontwikkelen dat 
bereikbaar en (efficiënt) toepasbaar is en invulling geeft aan het ideaalbeeld of minimaal de meest 
essentiële delen daarvan. Het ontwikkelen van een dergelijk concept is complex, vraagt veel afstemming 
en overeenstemming, maar ook drive naar innoveren en het slim toepassen van nu al beschikbare 
technieken.

1.2 Doelstelling
Het project Proof-of-concept digitale leeromgeving heeft tot doel te onderzoeken in hoeverre het 
mogelijk is te komen tot één platform waarin zowel medewerkers van bediening als incidentafhandeling 
kunnen trainen en oefenen en waarbij er zowel zelfstandige als gezamenlijke activiteiten kunnen 
worden uitgevoerd. Parallel aan het project wordt meegekeken, meegedacht en waar mogelijk 
geëxperimenteerd met praktijkprojecten om te onderzoeken tot welk eindresultaat gekomen kan 
worden en of de ‘stip op de horizon’ inderdaad bereikbaar is in 2030.

doel van dit rapport is het definiëren van de proof-of-concept om te komen tot een meer tijd- en 
plaatsonafhankelijke digitale leeromgeving. uitgangspunt daarbij is een vastgestelde scope van deze 
leeromgeving, de doelgroepen waarvoor deze omgeving wordt ingezet en de kwaliteitscriteria. dit rapport 
handelt over de digitale leeromgeving waarbij de digitale tunneltweeling een van de uitgangspunten is.

Activiteit / deliverable Geplande opleverdatum

Plan van aanpak Q4 2021
Proof-of-concept leeromgeving Q4 2022
Lanceren en uitproberen in de praktijk Q2 2023
Geleerde lessen analyseren, het concept uitwerken in programma van eisen. uitvoeren 
businesscase.

Q1 2024

Roadmap virtuele oefentunnel uitvoeren, jaarlijkse evaluatie en go/no-go uitbreiding Q4 2025

Context binnen het COB

Het project Proof-of-concept digitale leeromgeving maakt onderdeel uit van de ontwikkellijn Digitalisering 

binnen het tunnelprogramma. Digitalisering omvat alle ontwikkelingen op het gebied van virtualisatie, bedie-

ningsinterface, modellering, simulatie, gaming en informatievoorziening ten behoeve van het tunnelsysteem. 

Werkpakket 3 van de ontwikkellijn, waar dit project binnen valt, richten zich op tunnelveiligheid en horen bij de 

doelstelling ‘Digitalisering maakt tunnels beter aantoonbaar veilig in steeds veranderende omstandigheden’.
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1.3 Opbouw van dit plan aan aanpak
om te komen tot een goede basis voor de proof-of-concept en een doelgerichte relatie met praktijk-
projecten worden de onderstaande stappen gevolgd in dit rapport.

1. Definiëren van de digitale leeromgeving
HOOFDSTUK 2 toelichting op de scope van digitale leeromgeving en de doelgroepen voor wie deze 
omgeving essentieel is om vaardig te blijven in relatie tot de tunnel en zijn omgeving. daarnaast 
worden puntsgewijs kwaliteitscriteria genoemd die voorwaardelijk zijn voor een efficiënte ontwikkeling 
en borging van de digitale leeromgeving en een goede toepasbaarheid.

2. Definiëren van de proof-of-concept
de definitie van de proof-of-concept voor de digitale leeromgeving (HOOFDSTUK 3) bestaat uit een 
aantal eigenschappen die geheel of gedeeltelijk kunnen worden toegepast. daarmee is deze definitie 
tevens de basis voor de businesscase van de digitale leeromgeving.

3. Uitvoering van de proof-of-concept
dit plan van aanpak legt de relatie tussen de gewenste digitale leeromgeving en de tunnelprojecten 
waarop we het wensbeeld of delen daarvan in de praktijk kunnen toetsen. de wijze waarop deze 
projecten betrokken zijn en de wijze waarop we de voortgang monitoren, wordt in HOOFDSTUK 4 
beschreven.

4. Businesscase digitale Leeromgeving
de proof-of-concept resulteert onder andere in de businesscase digitale leeromgeving. deze business-
case is bedoeld als richtinggevend document voor de totale investering die nodig is om de digitale 
leeromgeving te ontwikkelen en over een lange periode in stand te houden. de afweging voor een 
organisatie heeft niet alleen betrekking op de financiële investering en mogelijke financiële voordelen, 
maar ook op andere parameters: deze komen in HOOFDSTUK 5 aan de orde. Voor de opzet en uitvoering 
van de businesscase wordt de relatie gelegd met het project kennisbasis - businesscase en de daaruit 
voortkomende ontwikkelingen.

Virtueel OTO

Het project Proof-of-concept digitale leeromgeving is een vervolg op het 

project Virtueel OTO, waarin is uitgewerkt welke partijen welke leerbehoefte 

en verantwoordelijkheden hebben in relatie tot de wetgeving voor tunnels. Op 

basis van de ervaringen, meningen en ideeën van de direct betrokken stakehol-

ders (tunnelbeheerders, -bedieners, -hulpdiensten, -BG, veiligheidsbeambten, 

projectorganisaties, etc.) is in het rapport de ontwikkeling van virtueel OTO in 

kaart gebracht met als doel het stimuleren en helpen van deze stakeholders in 

hun visievorming en het maken van strategische keuzes.

www.cob.nl/virtueeloto of www.cob.nl/kennisbank
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2 De digitale leeromgeving 2

2.1 Definitie
de digitale leeromgeving is gedefinieerd als een omgeving waarmee het proces van vakbekwaam 
worden en vakbekwaam blijven met betrekking tot tunnelveiligheid wordt ondersteund. Primaire 
uitgangspunten van deze omgeving zijn dat de uniciteit van de gegevens gegarandeerd is (er is maar 
één bron), dat gegevens een interactieve relatie hebben met de onderdelen van de leeromgeving 
en dat het proces van bekwaam worden en blijven efficiënt en met een passende belasting voor de 
deelnemende organisaties kan worden uitgevoerd. 

de mate waarin een organisatie zich ontwikkelt, is afhankelijk van de (strategische) doelen die worden 
gesteld en de mate waarin deze doelen worden vertaald naar operationele processen. dat geldt zeker 
ook voor de operationele processen op het gebied van leren voor tunnelmedewerkers als onderdeel van 
het assetmanagement van tunnels en het strategisch assetmanagement van de organisatie.

de raakvlakken tussen de (strategische) doelen van de organisatie en het inrichten en uitvoeren van 
processen voor vakbekwaam worden en vakbekwaam blijven van medewerkers bestaan onder meer uit:

• HR-beleid met betrekking tot opleidingen en individuele ontwikkelingen in relatie tot de functie, de 
rol en de verantwoordelijkheden.

• Vertaling van HR-beleid naar de betrokken organisatiedelen (afdelingen, teams e.d.).

• Georganiseerde samenwerking met betrokken stakeholders.

• data- en informatiestrategie.

Uitwerking 
doelen

Aantoonbare 
bijdrage

Missie, visie en kernwaarden van de organisatie

Strategische doelen concernorganisatie

Strategische assetmanagementdoelen (SAMP)

Assetportfolio

Tactisch assetmanagement (AMP)

Vastgoed Groen VerlichtingWegen Riolering Tunnels

Operationeel assetmanagement

Uitvoeringsplannen
Opleiden

Betrokkenheid stakeholders
Evalueren

...

Figuur 1 / asdfasdfsadf
Figuur 2 / asdf

Figuur 2.1 /  Tunnels als onderdeel van een breder assetportfolio.
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2.2 Doelgroepen
doelgroepen voor de digitale leeromgeving zijn de tunnelbeheerorganisaties en alle stakeholder-
organisaties. Globaal gezien worden de volgende doelgroepen onderscheiden:

• tunnel(beheer)organisatie

• Bedienen en bewaken

• Incident afhandelen

• In stand houden

• Hulpdiensten

• onderhoudspartijen

de benaming van functies en rollen en de daaraan gekoppelde taken en verantwoordelijkheden zijn 
verschillend per organisatie. Bovenstaande algemene benadering is toereikend voor de uitwerking 
van de digitale leeromgeving en de proof-of-concept. Bij de betrokken praktijkprojecten worden de 
specifieke functies en rollen nader beschreven.

2.3 Scope
om de scope voor de digitale leeromgeving beter te kunnen bepalen, gaan we dieper in op de structuur 
van de omgeving, zie FIGUUR 2.2.

de digitale leeromgeving moet invulling kunnen geven aan de oto-behoefte van de diverse stakeholders 
op de verschillende momenten tijdens de levensduur van een object (openstelling en beheer). de 
scope voor de proof-of-concept is gebaseerd op de functionaliteit voor multidisciplinair trainen (1) en 
monodisciplinair trainen (2). op hoofdlijnen zijn deze kolommen samengevat in de termen onderhoud, 
bedien- en bewakingsystemen, calamiteitenafhandeling en hulpverlening. deze functionaliteiten in 
relatie tot de genoemde primaire uitgangspunten leiden tot een set aan informatie die in de digitale 
tunneltweeling is opgenomen(3).

Figuur 2.2 / Structuur van de digitale leeromgeving.

Doelstellingen 
tunnelbeheerorganisatie

Doelstellingen 
stakeholderorganisatie

Bekwaamheid Bekwaamheid

Digitale tunneltweeling
Tunnel met TTI, omgeving en bediensysteem

Generieke leeromgeving
Visualisatie/TTI/bediening, besturing en bewaking (3B)

onderhoud
Bedien en 

bewaak
Calami-

teiten
Hulpverle-

ning

Optionele specifieke leeromgeving

Kolom 
trainen

Multidisciplinair trainen1

2

3
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2.4 De digitale tunneltweeling
uitgangspunt is dat er tijdens de realisatie van een tunnelproject een digitale tunneltweeling wordt 
opgebouwd. dit betreft de centrale informatiebron waarin alles wordt opgenomen wat met de tunnel 
te maken heeft. de digitale tunneltweeling wordt tijdens de realisatiefase primair gevoed vanuit het 
ontwerp; voorbeelden hiervan zijn BIM, het software-ontwerp en het functionele ttI-ontwerp. In de 
exploitatiefase zijn het voornamelijk de sensordata en de onderhoudsgegevens die het merendeel van 
de input leveren. In alle fases van het project kan de informatie uit de digitale tunneltweeling worden 
gebruikt voor verschillende toepassingen. dit hoeft niet altijd te resulteren in een 3d-omgeving, maar 
kunnen bijvoorbeeld ook ‘platte’ grafieken, lijsten of plattegronden zijn.

ook de digitale leeromgeving moet gebruikmaken van de informatie die de digitale tunneltweeling 
beschikbaar stelt. FIGUUR 2.3 schetst dit.

Voor een generieke leeromgeving dient de digitale tunneltweeling de volgende elementen te bevatten 
(blauwe blokken):

1. Het bouwinformatiemodel (BIM). Het statische model van het object waarop de wereld gebaseerd 
kan worden.

2. Het dynamisch gedrag. de functionaliteit achter de installaties die zich in en om de tunnel bevinden.

3. simulaties. dit omvat verkeerssimulatie, evacuésimulatie, weersimulatie, etc.

uiteraard bevat de digitale tunneltweeling nog veel meer (blauwe) blokken, maar omdat de scope van 
dit document de digitale leeromgeving betreft, zijn die voor het overzicht weggelaten.

Andere toepassingen 
Met behulp van de informatie uit de blauwe blokken kan er een generieke leeromgeving worden gereali-
seerd die in lijn is met de andere toepassingen van de digitale tunneltweeling. In FIGUUR 2.3 is onder-
scheid gemaakt tussen de ‘generieke’ laag en ‘specifieke’ lagen. omdat de (trainings)behoefte van de 
verschillende doelgroepen verschilt, zullen er in de praktijk meerdere specifieke trainingssystemen 
ontstaan. door de generieke laag toe te voegen én door de informatie uit de digitale tunneltweeling te 
halen, leidt dit echter niet tot problemen (in de vorm van discrepanties tussen de systemen).

Figuur 2.3 / Structuur van de digitale leeromgeving.

Bouwinformatie-
model (BIM) Dynamisch gedrag Simulaties

Generieke leeromgeving

Specifieke leeromgeving 
wegverkeersleider (WVL)

Specifieke leeromgeving 
brandweer

Digitale tunneltweeling

Opleiden, trainen en oefenen
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Demarcatie
In FIGUUR 2.3 hebben de digitale tunneltweeling en het opleiden, trainen en oefenen (oto) bewust 
overlap met elkaar, maar dit betekent niet dat het integratie betreft. de toepassingen (groen) vallen 
binnen het oto-plan van het project, maar tegelijkertijd zijn het representaties van de informatie 
die in de digitale tunneltweeling (blauw) aanwezig is. door vooraf in het project af te stemmen welke 
informatie de toepassingen (groen) nodig hebben uit de digitale tunneltweeling (blauw), hindert dit 
elkaar niet.

2.5 Kwaliteitscriteria
Doelstelling
• doelstellingen vanuit de tunnelorganisatie en stakeholderorganisaties moeten herleidbaar zijn 

toegepast en één generieke leeromgeving vormen.

• de leeromgeving moet voorzien in het kunnen leren van alle facetten van bedienen, bewaken, 
incidentafhandeling en instandhouding.

• de leeromgeving moet voorzien in het omgaan met data (dMZ1, video, audio), parameters van de 
live-omgeving.

Functionaliteit
• de digitale tunneltweeling en de digitale leeromgeving moeten consistent met elkaar zijn. 

uitgangspunt is dat de digitale tunneltweeling identiek is met de live-omgeving op de punten waar 
dit relevant is (bediening, bewaking en interactie met de bedienaar).

Middelen
• digitale leermiddelen moeten aansluiten op de toepassingsvaardigheid van de deelnemer.

Systematiek digitale leeromgeving
• scenario’s moeten eenvoudig zijn aan te passen aan gewijzigde leeromgeving.

• scenario’s moeten eenvoudig zijn aan te passen aan gewijzigde leerdoelen.

• kolomtrainingen (bijvoorbeeld bediening en bewaking, calamiteiten, enzovoorts) moeten als 
zelfstandige training kunnen worden gegeven.

• de leeromgeving moet ingericht kunnen worden naar verschillende kennis- en vaardigheidsniveaus.

• de leeromgeving moet de mogelijkheid bieden om tijd- en plaatsonafhankelijk toegepast te 
kunnen worden.

• de leeromgeving moet voorzien in (aantoonbaar) zelfstandig leren en trainen en op basis hiervan 
concrete feedback en individuele ontwikkelpunten kunnen aanleveren.

• de leeromgeving moet over standaard ‘verplichte’ flow beschikken alsmede over mogelijkheid om 
elementtraining te kunnen uitvoeren.

1 DMZ = demilitarized zone, een netwerksegment dat zich tussen het interne en externe netwerk bevindt.
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3 De proof-of-concept 3
Een proof-of-concept is een methode van verkennen of een idee verder kan worden uitgewerkt en 
worden ontwikkeld naar een product of strategie. de verkenning vindt plaats aan de hand van actuele 
praktijkprojecten die één of meerdere raakvlakken hebben met het idee of onderdelen daarvan. Een 
proof-of-concept 'bewijst' in wezen dat een gegeven aanname correct is en in de praktijk kan worden 
geïmplementeerd met behulp van beschikbare technologieën.

Doelstelling proof-of-concept digitale leeromgeving
In HOOFDSTUK 2 is (het ideaalbeeld van) de digitale leeromgeving beschreven. de doelstelling is om aan de 
hand van actuele praktijksituaties te testen in welke mate het ideaalbeeld realistisch is om te bereiken in 
2030 – de gedefinieerde stip op de horizon waarop elke tunnel in Nederland beschikbaar is als virtuele 
tunnel. die actuele praktijksituatie kan op iedere fase van een project slaan: voorbereiding, ontwerpen, 
contractering, fysieke uitvoering, overdracht en openstelling, exploitatie en beheer. In dit hoofdstuk is de 
proof-of-concept van de digitale leeromgeving (PoC dL) verder uitgewerkt. dit concept voor de digitale 
leeromgeving wordt getoetst aan de hand van praktijkprojecten die in HOOFDSTUK 4 zijn benoemd. Per 
project is aangegeven wat het raakvlak is met het concept voor de digitale leeromgeving. 

Concept digitale leeromgeving
Het concept bestaat uit de volgende elementen. Per (deel)element worden de karakteristieken en de 
(aantoonbare) borging beschreven.

Digitale tunneltweeling (DTT)

de digitale tunneltweeling vormt de basis voor de digitale leeromgeving. Welke voorwaarden zijn op de dtt van 
toepassing en hoe vindt borging plaats met als doel om gedurende een lange tijd op een zo efficiënt mogelijke 
manier van een betrouwbare basis te kunnen spreken?

specificatie Aantoonbare borging

Eis: volledige consistentie tussen live-omgeving en dtt • Contract met de opdrachtgever.

• technische intake

standaardisatie de dtt is gebouwd volgens technische 
standaarden.

onafhankelijkheid:

1. de dtt en de daarbij behorende instandhoudingsprocessen 
moeten zodanig zijn gedocumenteerd dat:
a. overdracht naar een andere partij geen belemmering is;
b. de tunnelorganisatie altijd zicht heeft op en kennis kan 

opbouwen over de digitale tunneltweeling.

2. de dtt is altijd eigendom van de tunnelorganisatie, onder 
verantwoordelijkheid van de tunnelbeheerder, maar kan 
beheerd worden door een externe partij.

Vastlegging in het contract tussen de tunnel-
beheerorganisatie en de partijen die inhoud 
voor de dtt leveren.

Configuratiemanagement:

1. Een proces om de dtt aantoonbaar up-to-date te houden.
2. Automatische meldingen ná een wijziging richting de toe-

passingen die afhankelijk zijn van de informatie in de dtt.

ontwerp- en testdocumentatie.

It-voorwaarde: cybersecurity ontwerp- en testdocumentatie.

Inhoud:

1. Bouwinformatie
2. dynamisch gedrag
3. simulaties

BIM, het functionele ontwerp, de simulaties, 
calamiteitenplannen, aanrijdroutes en vlucht-
concepten zijn vastgelegd als onderdeel van de 
dtt.

Figuur 3 / Impressies van het ni
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Figuur 3 / Impressies van het ni

Opleidingsplannen

In de opleidingsplannen moet de toepassing van de digitale leeromgeving tot uiting komen. Met welk doel worden 
middelen ingezet en welke voorwaarden horen daarbij?

specificatie Aantoonbare borging

opleidingsbehoeften van de doelgroep:
• Bedien- en beheerorganisatie
• Externe stakeholders

Meerjarenplan oto

Betrokkenheid bij ontwikkeling:
• Bedien- en beheerorganisatie
• Externe stakeholders

Meerjarenplan oto

Leerdoelen uitgewerkt naar opleiden met:
• Realistisch fysiek middelen
• digitale middelen
• Virtuele middelen 

Meerjarenplan oto

uitwerking van:
• Realistisch fysiek middelen
• digitale middelen
• Virtuele middelen

Meerjarenplan oto

Noot: digitale middelen zijn opleidingsmiddelen die alleen digitaal aangeboden (kunnen) worden zoals e-learning, 

oefentoetsen en digitale kennisbronnen. Virtuele middelen zijn opleidingsmiddelen waarbij de werkelijke situatie 

via virtual reality worden aangeboden om vaardigheden te trainen en te toetsen.

Borging continuïteit

Investeringen in en de kosten voor instandhouding van de digitale leeromgeving alsmede de impact op taken en 
verantwoordelijken in de organisatie moeten herleidbaar zijn vastgelegd. 

specificatie Aantoonbare borging

financieel:

• tunnelorganisatie heeft investeringen en jaarlijkse 
kosten voor instandhouding en doorontwikkeling voor 
periode van vijf jaar herleidbaar vastgelegd.

• tunnelorganisatie heeft bijdrage van externe stake-
holders voor periode van vijf jaar overeengekomen en 
vastgelegd.

Vastgestelde (meerjaren)begroting en concernbesluit 
samenwerkingsovereenkomst tunnelorganisatie en 
externe stakeholders

HR-continuïteit/voorwaarden:

• Relevante verantwoordelijkheden voor ontwikkeling en 
toepassing van digitale leeromgeving zijn geborgd in 
functie- en/of taakprofielen.

• Borgen van kennisontwikkeling en innovatie en de 
wijze waarop dit wordt gerealiseerd en bewaakt, pas-
send binnen de doelen en strategie van de organisatie.

• Randvoorwaarden voor ontwikkeling en toepassing 
van digitale leeromgeving zijn vastgelegd (geld, tijd en 
middelen)

• HR-meerjarenplan

• kennismanagementplan

• functie- en taakprofielen

• Afdelingsplannen

It:

• Levering van diensten en middelen is vastgelegd.

• Wijzigingen in It-strategie en beveiligingsbeleid van 
‘kantoorautomatisering’ hebben geen impact/invloed 
op beschikbaarheid digitale leeromgeving.

Van deze specificatie kan niet met voldoende zekerheid 
worden aangegeven hoe deze kan worden geborgd.

Figuur 4 / Impressies van het ni
Figuur 5 / sdfasdf



Pagina 12 van 22

Hoofdstuk 3 - de proof-of-concept

Digitale leeromgeving

Welke eisen gelden voor de digitale leeromgeving in relatie tot de (leer)doelen?

specificatie Aantoonbare borging

Er is sprake van een functionele consistentie tussen de digitale tunneltwee-
ling en de digitale leeromgeving.

technische intake

trainingsvormen:

• fysieke trainingsdesk is een exacte kopie van live-desk.

• Virtuele trainingsdesk:

 …beschikt over bedien- en bewaakeigenschappen identiek aan live-desk.

 …is 24/7 beschikbaar voor trainen (in ieder geval tijdens vastgestelde 
opleidingsperiode).

• digitaal leren:

 …kan tijd- en plaatsonafhankelijk;

 …is 24/7 beschikbaar voor trainen en raadplegen.

• ontwikkel- instandhoudingsplan 
digitale leeromgeving

• Contractdocument

Configuratiemanagement:

• Wijzigingen in digitale tunneltweeling worden direct gesignaleerd in 
digitale leeromgeving.

• Wijzigingen in de digitale leeromgeving worden direct gesignaleerd in 
alle daaraan verbonden of gerelateerde specifieke leeromgevingen van de 
tunnelbeheerorganisatie en van externe stakeholders.

• ontwikkel- instandhoudingsplan 
digitale leeromgeving

• Contractdocument

storing bij (een deel van) de digitale leeromgeving:

• Er is een responstijd bepaald voor vastgestelde opleidingsperiode

• Respons vindt plaats op afstand of op locatie

Contractdocument

terugvalscenario:

• Indien tijdens een vastgestelde opleidingsperiode (een deel van) de 
digitale leeromgeving onvoldoende betrouwbaar functioneert, wordt een 
vooraf gedefinieerd terugvalscenario operationeel. dit scenario moet de 
continuïteit van trainingen waarborgen (overstappen op andere trainings-
vormen zonder dat het bereiken van de leerdoelen in gevaar komt).

ontwikkel- instandhoudingsplan 
digitale leeromgeving

Technische intake

de technische intake is de finale test voordat het opleidingsprogramma start, om vast te stellen dat alle middelen 
werken zoals vooraf is vastgelegd.

specificatie Aantoonbare borging

Methode:

• de intake betreft het testen van de volledige digitale leeromgeving 
minimaal twee weken voor de vastgestelde opleidingsperiode met 
inachtneming van overeengekomen responstijden van (externe) partijen.

• Het uitvoeren van de technische intake valt onder de verantwoordelijkheid 
van de oto-coördinator.

• de technische intake wordt uitgevoerd door de personen of organisatie 
die belast is/zijn met uitvoeren van de opleidingsdagen of daar 
verantwoordelijk voor is/zijn.

• testen worden uitgevoerd met tijdens de opleiding uit te voeren scenario’s

Meerjaren oto-plan

Rapportage van het resultaat van de technische intake wordt uitgebracht 
naar de oto-coördinator en tunnelbeheerder.

Van deze specificatie kan niet met 
voldoende zekerheid worden aange-
geven hoe deze kan worden geborgd.
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Uitgangspunten
de proof-of-concept wordt uitgevoerd aan de hand van een of meerdere aangewezen praktijkprojecten. 
deze projecten zijn vooraf besproken met betrokken partijen en opgenomen in dit plan van aanpak 
(zie HOOFDSTUK 4). Per project zijn de raakvlakken met het concept van de digitale leeromgeving 
gedefinieerd en die gelden als uitgangspunten van de proof-of-concept. Voor ieder project worden de 
raakvlakken uitgewerkt naar de onderzoeksactiviteiten die voor het uitvoeren van de proof-of-concept 
nodig zijn, afhankelijk van de status van het project op het moment van aanvang.
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4 Proof-of-concept in uitvoering 4
Het in HOOFDSTUK 3 beschreven concept voor de digitale leeromgeving is de eerste stap om uiteindelijk 
te komen tot een programma van eisen. Aan de hand van praktijkprojecten wordt het concept verder 
ontwikkeld. Bij praktijkprojecten wordt meegekeken, meegedacht en waar mogelijk geëxperimenteerd 
om te onderzoeken tot welk eindresultaat gekomen kan worden en of de ‘stip op de horizon’ inderdaad 
bereikbaar is in 2030.

4.1 Uitvoeringsstrategie
Proof-of-concept-uitvoeringsplan
Voor ieder praktijkproject wordt een proof-of-concept-uitvoeringsplan gemaakt. dit is een kort 
document waarin de volgende zaken zijn vastgelegd:

• Projectnaam

• Contactgegevens projectverantwoordelijke

• Contactgegevens CoB-projectverantwoordelijke

• Proof-of-conceptthema’s zoals benoemd in HOOFDSTUK 3

• uitvoeringsmethode:

 – Werkwijze en activiteiten

 – Planning van de activiteiten

 – Benodigde middelen (techniek en documentatie)

 – Benodigde expertise

 – Wijze van beoordeling en (tussentijdse) besluitvorming

• Geraamde inzet

• Voortgangsmonitoring, afstemming en rapportage

• uitgangspunten en voorwaarden, bijvoorbeeld welke (toegangs)rechten moeten worden verleend

• Criteria voor continueren / afbreken project

Het uitvoeringsplan wordt geaccordeerd door de verantwoordelijke van het project waar de proof-of-
concept wordt uitgevoerd en de projectleider vanuit het CoB.

Organisatie
Het project wordt uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid van de CoB-projectleider. deze heeft de 
volgende verantwoordelijkheden:

• Zorgdragen voor geaccordeerde PoC-uitvoeringsplannen voor ieder project.

• Inrichten onderzoeksteam per project.

• Zorgdragen voor een projectstart met het delen van:

 – relevante documentatie voor zover beschikbaar;

 – PoC-uitvoeringsplan;

 – planningsafspraken.

• Voortgangsoverleg met CoB-betrokkenen.

• Afstemming en besluitvorming met verantwoordelijke van project.

4.2 Praktijkprojecten
doel van de proof-of-concept is het toetsen van het concept aan praktijkprojecten. de uitwerking bij 
een praktijkproject kan plaatsvinden op basis van een soort audit-analyse waarbij helderheid ontstaat 
over het verschil tussen het concept en de realisatie en toepassing van de digitale leeromgeving in 
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de praktijk (gap-analyse). Een andere uitwerking is het concept inbrengen in een fase van het project 
waarin wordt nagedacht over (of ontwikkelingen gaande voor) de digitale leeromgeving. Gezamenlijk 
met de (project)organisatie, afhankelijk van de ambities van de (project)organisaties, kan het concept 
of delen daarvan worden verwezenlijkt.

4.2.1 Gemeente Den Haag
Gemeente den Haag beschikt over drie wegtunnels en een bediencentrale:

• Hubertustunnel, eerste openstelling in 2008, geplande renovatie 2024

• koningstunnel, eerste openstelling in 2000, openstelling na renovatie in 2019

• Victory Boogie Woogietunnel, eerste openstelling in 2021

• Nieuwe bediencentrale, naar verwachting open in 2024

Actuele leeromgeving • Generiek: e-learning hulpdiensten en e-learning wegtunnels den Haag

• Hubertustunnel: alleen fysieke maquette

• koningstunnel: geen trainingsomgeving

• Rotterdamsebaan: een beperkte VR-omgeving en knoppentrainer

Ontwikkelopgave • ontwikkelen van één omgeving voor trainen van scenario’s en bediening per tunnel.

• Rotterdamsebaan beschikt over een digitale omgeving van het tracé en de tunnel.

• Er loopt een traject ter voorbereiding op de renovatie van de Hubertustunnel. In dit 
project moet een digitale tunneltweeling voor de Hubertustunnel worden ontwikkeld.

Raakvlak met PoC • digitale tunneltweeling

• digitale leeromgeving

Inhoud PoC Audit van concept op leeromgeving Rotterdamsebaan

• toetsing van het concept op:

 …de ontwikkeling van het digitaal tunnelmodel;

 …de ontwikkeling van de leeromgeving ten behoeve van medewerkers tunnelbeheer-
organisatie;

 …de ontwikkeling van de leeromgeving ten behoeve van de externe stakeholders 
(hulpdiensten);

• Rapportage gap-analyse met daarin punten uit het concept:

 …die niet gerealiseerd zijn, maar waarbij het concept gehandhaafd blijft;

 …die niet gerealiseerd zijn waarbij aanpassingsvoorstellen worden gedaan;

 …die toegevoegd moeten worden aan het concept.

• toetsen ontwikkeling digitale tunneltweeling en digitale leeromgeving bij de renovatie 
van de Hubertustunnel op:

 …ambities gemeente den Haag met betrekking tot digitale leeromgeving en uitwerking 
in renovatiecontract Hubertustunnel;

 …concept van de digitale leeromgeving als basis toepassen;

 …gezamenlijk proces tot borgen thema’s concept digitale leeromgeving

Afspraken Namens de gemeente den Haag zijn de volgende functiehouders aanspreekpunt voor de 
uitvoering van de proof-of-concept:

• (Plaatsvervangend) hoofd havenbedrijf en bediencentrale

• Afdelingshoofd water, constructies en installaties
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4.2.2 Tunnels gemeente Amsterdam
Gemeente Amsterdam beschikt over vijf wegtunnels:

• Piet Heintunnel, eerste openstelling in 1997

• Michiel de Ruytertunnel, eerste openstelling in 2015

• IJ-tunnel, eerste openstelling in 1968

• Arenatunnel, eerste openstelling in 1996

• spaarndammertunnel, eerste openstelling in 2018

In het kader van het project Aanpak Wegtunnels Amsterdam (AWA) lopen de volgende projecten:

• Michiel de Ruytertunnel, 2020-2021: vervangen camera’s, verbeteren brandwerendheid (2022: 
aanpassingen 3B).

• Piet Heintunnel, 2021-2022: renovatie betonnen constructie, vervangen installaties en systemen, 
vernieuwen van ventilatie en blussysteem.

• Verkeerscentrale (VCA): 2023-2024 vervanging en verhuizing naar nieuw te bouwen locatie.

• Arenatunnel: vervangen en vernieuwen van installaties en systemen en verbeteren van brandwerend-
heid (periode onbekend).

Actuele leeromgeving Het opleiden, trainen en oefenen van tunnelmedewerkers wordt tot op heden redelijk 
traditioneel uitgevoerd.

• Voor de spaarndammertunnel is een simulatieomgeving beschikbaar voor 3B.

• Voor de IJ-tunnel is een simulatieomgeving beschikbaar voor 3B.

• Voor de Piet Heintunnel is een simulatieomgeving beschikbaar voor 3B, maar deze is 
na de renovatie niet meer up-to-date.

• Voor de Arenatunnel is alleen traditioneel opleidingsmateriaal beschikbaar.

• Voor de Michiel de Ruyter wordt een 3B-simulator ontwikkeld, deze is gereed in 2022. 

Ontwikkelopgave • Er wordt vanuit het programma AWA een proof-of-concept ontwikkeld voor de 
nieuwe verkeerscentrale. deze PoC-VCA wordt gerealiseerd in het testcentrum van de 
verkeerscentrale.

• ontwikkelingen met betrekking tot de nieuwe methodiek van trainen:

 …digitale tunneltweeling (eerst voor Piet Heintunnel)

 …digitale leeromgeving

Raakvlak met PoC • digitale tunneltweeling

• digitale leeromgeving

• Borging in de oto-structuur van de tunnelbeheerorganisatie

Inhoud PoC • Vastgestelde strategie met betrekking tot digitale leeromgeving.

• Mate waarin:

 …concept digitale leeromgeving wordt getoetst;

 …digitale tunneltweeling consistent is met de live-systemen;

 …met digitale leeromgeving oto-doelen en leerdoelen worden ingevuld.

Afspraken de projectmanager VCA is verantwoordelijk voor de realisatie van de PoC-VCA en 
de digitale tunneltweeling. Afstemming moet nog plaatsvinden. Contact verloopt 
vooralsnog via:

• Projectleider commissioning VCA

• Projectleider oto, programma AWA
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4.2.3 De Groene Boog (A16 Rotterdam)
de Groene Boog is het consortium dat werkt aan de A16 Rotterdam. dit nieuwe tracé, tussen de A16 
en de A13, bevat de 2200-meter lange Rottemerentunnel.

Actuele leeromgeving • de Groene Boog heeft momenteel een opleidings- en trainingssysteem (ots)  
ontworpen waarin op basis van universele primaire processen (uPP’s) kan worden 
getraind. Het ontwerp omvat een digitale tunneltweeling, identieke hard- en software 
voor 3B en de mens-machine-interactie, een universele werkplek voor de wegverkeers-
leider (uWW) en een werkplek voor de trainer.

• Voor de brandweer is een omgeving beloofd die aansluit bij hun wensen. Hier is nog 
geen invulling aan gegeven, behalve dat hiervoor dezelfde digitale tunneltweeling 
gebruikt gaat worden.

Ontwikkelopgave • Het ots voor de wegverkeersleider dient conform ontwerp te worden ontwikkeld.

• Het ots voor de brandweer dient nog ontworpen te worden.

Raakvlak met PoC de overkoepelende architectuur en het gemaakte ontwerp voor het ots voor de 
wegverkeersleider is voor een groot deel in lijn met de structuur zoals beschreven in dit 
document.

Inhoud PoC de werkgroep kan meekijken en -luisteren tijdens de ontwikkel- en 
uitvoeringsevaluaties. Hiermee kan de werkgroep:

1. de visie voor een generieke leeromgeving toetsen.

2. de geleerde lessen uit het project gebruiken in de doorontwikkeling van de visie.

Het oto-regieteam van Rijkswaterstaat toetst de inhoud van de PoC aan het oto-
programma van Rijkswaterstaat.

Afspraken Zodra de PoC start, kan er contact worden opgenomen met de lead engineer ots 
en de oto-coördinator West-Nederland Zuid (WNZ) uit het oto-regieteam van 
Rijkswaterstaat. de projectleider vanuit het CoB en oto-regievoerder blijven scherp 
op de meerwaarde voor de tunnelbeheerder in dit project. dit wordt afgestemd met de 
programmamanager landelijk tunnelbeheer. 

4.2.4 Comol5 (RijnlandRoute)
Comol5 is het consortium dat werkt aan de RijnlandRoute. dit nieuwe tracé, tussen de A4 en A44, 
bevat de 2200-meter lange Corbulotunnel en een stuk verdiepte ligging.

Actuele leeromgeving Comol5 heeft reeds een ots voor de wegverkeersleider en voor de brandweer laten 
ontwikkelen.

Ontwikkelopgave de verschillende doelgroepen hebben verschillende ots-applicaties nodig waardoor 
deze ontwikkelingen parallel aan elkaar hebben gelopen. ook de digitale tunneltweeling 
is hierdoor 'gesplitst'.

Raakvlak met PoC Het gemaakte ontwerp is voor een groot deel in lijn met de structuur zoals beschreven in 
dit document.

Inhoud PoC de werkgroep kan meekijken en -luisteren tijdens de ontwikkel- en 
uitvoeringsevaluaties. Hiermee kan de werkgroep:

1. de visie voor een generieke leeromgeving toetsen.

2. de geleerde lessen uit het project gebruiken in de doorontwikkeling van de visie.

Het oto-regieteam van Rijkswaterstaat toetst de inhoud van de PoC aan het oto-
programma van Rijkswaterstaat.

Afspraken Zodra de PoC start, kan er contact worden opgenomen met de lead engineer ots 
en de oto-coördinator West-Nederland Zuid (WNZ) uit het oto-regieteam van 
Rijkswaterstaat. de projectleider vanuit het CoB en oto-regievoerder blijven scherp 
op de meerwaarde voor de tunnelbeheerder in dit project. dit wordt afgestemd met de 
programmamanager landelijk tunnelbeheer. 
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4.2.5 BAAK (Blankenburgverbinding)
BAAk is het consortium dat werkt aan de Blankenburgverbinding. dit nieuwe tracé, tussen de A15 en 
de A20, bevat twee tunnels: de Hollandtunnel en de Maasdeltatunnel.

Actuele leeromgeving BAAk heeft momenteel een ots ontworpen waarin op basis van universele primaire 
processen (uPP’s) kan worden getraind. Het ontwerp omvat een digitale tunneltweeling, 
identieke hard- en software voor 3B en de mens-machine-interactie, een universele 
werkplek voor de wegverkeersleider (uWW) en een werkplek voor de trainer.

Ontwikkelopgave Het ots voor de wegverkeersleider dient conform ontwerp te worden ontwikkeld.

Raakvlak met PoC Het gemaakte ontwerp is voor een groot deel in lijn met de structuur zoals beschreven in 
dit document. 

Inhoud PoC de werkgroep kan meekijken en -luisteren tijdens de ontwikkel- en 
uitvoeringsevaluaties. Hiermee kan de werkgroep:

1. de visie voor een generieke leeromgeving toetsen.

2. de geleerde lessen uit het project gebruiken in de doorontwikkeling van de visie.

Het oto-regieteam van Rijkswaterstaat toetst de inhoud van de PoC aan het oto-
programma van Rijkswaterstaat.

Afspraken Zodra de PoC start, kan er contact worden opgenomen met de lead engineer ots 
en de oto-coördinator West-Nederland Zuid (WNZ) uit het oto-regieteam van 
Rijkswaterstaat. de projectleider vanuit het CoB en oto-regievoerder blijven scherp 
op de meerwaarde voor de tunnelbeheerder in dit project. dit wordt afgestemd met de 
programmamanager landelijk tunnelbeheer. 

4.2.6 Tunnels Rijkswaterstaat regio Amsterdam

Actuele leeromgeving Gaasperdammertunnel: Er is een separate oto-omgeving voor de training van 
verschillende scenario’s van universele primaire processen (uPP’s). deze is 
benaderbaar vanuit dienstgebouw Midden en de verkeerscentrale om in te loggen. 
de instandhouding ligt bij IXAs.

Coentunnel: Er is een ots met stilstaande beelden. deze staat in tunnel zelf en is niet 
routeerbaar naar de verkeerscentrale.

Velsertunnel: Er is een knoppentrainer met een drietal vaste scenario’s. deze staan op 
één pc en is in de verkeerscentrale Velzen routeerbaar. 

Ontwikkelopgave Geen 

Raakvlak met PoC de huidige leeromgevingen worden vergeleken met de PoC.

Inhoud PoC Audit van concept op leeromgeving Gaasperdammertunnel:

• toetsing van het concept op:

 …de ontwikkeling van het digitaal tunnelmodel;

 …de ontwikkeling van de leeromgeving ten behoeve van medewerkers tunnelbeheer-
organisatie;

 …de ontwikkeling van de leeromgeving ten behoeve van de externe stakeholders 
(hulpdiensten).

• Rapportage gap-analyse met daarin punten uit het concept:

 …die niet gerealiseerd zijn, maar waarbij het concept gehandhaafd blijft;

 …die niet gerealiseerd zijn waarbij aanpassingsvoorstellen worden gedaan;

 …die toegevoegd moeten worden aan het concept.

Afspraken Zodra de PoC start, kan er contact worden opgenomen met de lead engineer ots 
en de oto-coördinator West-Nederland Noord (WNN) uit het oto-regieteam van 
Rijkswaterstaat. de projectleider vanuit het CoB en oto-regievoerder blijven scherp 
op de meerwaarde voor de tunnelbeheerder in dit project. dit wordt afgestemd met de 
programmamanager landelijk tunnelbeheer.
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4.2.7 Overige potentiële praktijkprojecten
de projecten die tot nu toe zijn beschreven, hebben concrete raakvlakken met het concept voor de 
digitale leeromgeving. deze zijn ook met de betrokken organisaties besproken. Er zijn daarnaast drie 
tunnels die, afhankelijk van de ontwikkeling van het project, in een later stadium betrokken kunnen 
worden bij de uitvoering van de proof-of-concept digitale leeromgeving. dit zijn:

• Renovatie Eerste Heienoordtunnel (REHt) 

• tunnels Antwerpen

• Waterwolftunnel
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Figuur 6 / Impressies van het niasdfasdf
Figuur 7 / asdf

5 Businesscase digitale leeromgeving 5
de ontwikkeling van een digitale tunneltweeling, de ondersteunende technieken bij kennisoverdracht 
en het trainen van vaardigheden maken het mogelijk om naar andere mogelijkheden te kijken voor het 
opleiden en trainen van betrokken medewerkers. Iedere mogelijkheid gaat gepaard met investeringen; 
eenmalige investeringen en investeringen die geregeld terugkomen. de omvang van deze investeringen 
zijn redelijk goed in kaart te brengen. de vraag is of daarmee een volledig afwegingskader ontstaat: 
Wat zijn de risico’s en de opbrengsten? Zijn alle opbrengsten wel in financiële waarde uit te drukken?

de businesscase voor de digitale leeromgeving zal minimaal betrekking moeten hebben op de 
volgende items (niet limitatief):

• Aanvangsinvesteringen:

 – digitale tunneltweeling en noodzakelijke processen

 – digitale leeromgeving (generiek en specifiek)

 – opleiden van trainers

• Periodieke investeringen:

 – Afschrijving van middelen

 – Configuratiewijzigingen doorvoeren

 – up-to-date houden van opleidingsmiddelen

• Voordelen/baten (voor organisaties die opleidingsdoelen hebben):

 – Belasting van de organisatie

 – flexibiliteit (tijd- en plaatsonafhankelijk toepassen)

 – Multidisciplinaire beschikbaarheid en inzetbaarheid

 – Vergroten mate van tunnelveiligheid

 – Vergroten mate van doelgerichte afhandeling incidenten

 – Invullen wettelijke eisen voor multidisciplinair oefenen

 – Het gezamenlijk gebruiken van de generieke leeromgeving door verschillende kolommen

In samenwerking met het CoB-project kennisbasis businesscase zal deze businesscase verder 
vormgegeven worden.

https://www.cob.nl/digitalisering/businesscase
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De digitale tunneltweeling is in ontwikkeling, (her)gebruik van digitale gegevens is 
eerder een voorwaarde dan een wens. Het COB-netwerk heeft onderzocht in hoeverre het 
mogelijk is te komen tot één digitaal platform waarin medewerkers van zowel de beheer-
organisatie als de hulpdiensten kunnen trainen en oefenen, waarbij er zowel zelfstandige 
als gezamenlijke activiteiten kunnen worden uitgevoerd.

Het ideaalbeeld is dat van elke tunnel in Nederland een digitale tunneltweeling beschikbaar 
is. Het bereiken van dit ideaalbeeld gaat gepaard met het afwegen van diverse belangen 
van verschillende stakeholders in relatie tot beschikbare middelen. In het streven naar 
een optimum tussen investeringen en het behalen van veiligheidsdoelstellingen is het 
wenselijk om een concept te ontwikkelen dat bereikbaar en (efficiënt) toepasbaar is en 
invulling geeft aan het ideaalbeeld of minimaal de meest essentiële delen daarvan.

In dit rapport is een digitale leeromgeving gedefinieerd en wordt beschreven wat 
er nodig is voor een efficiënte ontwikkeling en borging van deze leeromgeving en 
een goede toepasbaarheid in de praktijk. Vervolgens wordt toegelicht hoe de 
haalbaarheid en meerwaarde kan worden getoetst met een proof-of-concept. 
Hiertoe is voor een aantal gemeenten en tunnelprojecten onderzocht 
welke raakvlakken er zijn met zo'n proof-of-concept en hoe het concept 
gezamenlijk verder uitgewerkt kan worden.

Plan van aanpak 
digitale leeromgeving
Onderzoek naar uitvoering proof-of-concept 
bij tunnelprojecten
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