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Training Systems Engineering
Praktische toepassing in infrastructuurprojecten

Dienstverlening:
Professionele beheersing van
publieke werken
Thema’s:
•
Expliciet werken
•
Life Cycle benadering
•
V-model
•
Specificeren eisen
•
Verificatie & validatie
Toepassing:
•
Rijksoverheid
•
Provincies
•
Gemeenten
•
Aannemers
•
Ingenieursbureaus

De training Systems Engineering (SE)
Marktpartijen worden steeds eerder ingeschakeld bij infrastructuurprojecten. Dit leidt tot andere
contractvormen zoals D&C of DBFM én andere werkwijzen. Dit betekent een rolverandering
voor alle partijen in de markt; opdrachtgevers, aannemers, belanghebbenden en
ingenieursbureaus.
Opdrachtgevers voelen onverminderd de maatschappelijke noodzaak zich te kunnen
verantwoorden over gemaakte ontwerpkeuzen, doeltreffendheid van bedachte oplossingen en
de effecten op onze leefomgeving. Systems Engineering is een gestructureerde en expliciete
aanpak bij het ontwikkelen van systemen (objecten) die voorziet in deze informatiebehoefte.
Daarnaast helpt de werkwijze bij het verminderen van verrassingen in projecten.
De vertaalslag van deze in andere industrieën al bestaande systematiek, is uitgewerkt in de
“Leidraad voor Systems Engineering binnen de GWW sector”. Deze leidraad is uitgegeven
door Rijkswaterstaat, ProRail, Bouwend Nederland en de ONRI. De training Systems
Engineering gaat in op de betekenis van de theorie uit de Leidraad. Waar de training
Functioneel Specificeren* zich richt op de vraagkant, wordt in de training Systems Engineering
de werkwijze verdiept vanuit de vraagkant naar de oplossingenkant. Er wordt stilgestaan bij de
kernbegrippen van Systems Engineering; expliciet werken, Life-Cycle, V-model, soorten eisen,
verificatie & validatie.
Er wordt inzicht gegeven in Systems Engineering in relatie tot de ontwikkelstappen van
infrastructuurprojecten. Dit wordt mede ondersteund met praktische voorbeelden en
vingeroefeningen. Tevens wordt er aandacht besteed aan de houding van de verschillende
partijen die samenwerken bij infrastructuurprojecten waar Systems Engineering wordt
toegepast.
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Doelgroep training
De training is in de eerste plaats bestemd voor mensen die in de dagelijkse praktijk te maken
hebben met infrastructuurprojecten waarbij het opstellen van een functioneel programma van
eisen, dan wel het opstellen van een ontwerp conform de methodiek van Systems Engineering,
een onderdeel is. Dit kunnen projecten zijn die zich zowel in de planstudiefase als in de voorbereidings- en uitvoeringsfase bevinden. De training sluit, gezien de onderwerpen die worden
behandeld, goed aan bij een vooropleiding vanaf HBO-niveau.
De training duurt 2 dagen en biedt plaats aan max. 15 cursisten. Zij kan in-company worden
gegeven in een daartoe geschikte trainingsaccommodatie.
* Voor de training Functioneel Specificeren kunt u contact opnemen met Carlo Kuiper,
Telefoon 033 – 468 30 97

