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Voorwoord

Deze handleiding dient als leidraad bij het invullen van het model maatbeheersingsplan
(MMP). Het model maatbeheersingsplan is een algemeen gangbaar ideaal voorbeeld van de
inhoud en indeling van het maatbeheersingsplan (MBP), behoudens de projectspecifieke
informatie.  De in te vullen projectspecifieke informatie in het MMP is herkenbaar aan een
grijs veld met blauwe letters.  Het invullen van projectspecifieke informatie wordt door het
gebruik van deze handleiding vergemakkelijkt door …
- Het verduidelijken van de projectspecifieke informatie waarnaar in het MMP

gevraagd wordt;
- Een basis te geven waarop beslissingen moeten worden genomen;
- Aan te geven wanneer …

… documentatiebladen gebruikt kunnen worden;
… instructiebladen gebruikt of toegevoegd kunnen worden;
… rapportagebladen gebruikt kunnen worden.

Een documentatieblad is een document ter informatie bij het opstellen van het
maatbeheersingsplan waarin gegevens onderhouden worden die met een grote
waarschijnlijkheid bij toekomstige projecten van toepassing kunnen zijn.
Een instructieblad is een document waarin een werkwijze wordt beschreven:
- waarvan de opsteller van het maatbeheersingsplan gebruik kan maken om

verlangde informatie te kunnen achterhalen;
- die toegevoegd moet worden aan het model maatbeheersingsplan om de gebruiker van

het maatbeheersingsplan te kunnen instrueren.

Een rapportageblad is een document waarin bepaalde informatie, waarnaar gevraagd wordt
in een gereed maatbeheersingsplan, kan worden geregistreerd.

Voor het gebruik en het onderhouden van deze bladen wordt verwezen naar respectievelijk
de directory ‘bibliotheek’  en het reglement dat daarin staat. Op de volgende pagina is een
overzicht van de directory 'bibliotheek' te zien.

De indeling van het model maatbeheersingsplan volgt de chronologie van het gebruik ervan.
De indeling van de handleiding volgt daarentegen de volgorde van het ínvullen van het model
maatbeheersingsplan. Voor de herkenbaarheid worden de hoofdstuknummers en –titels  uit
het model maatbeheersingsplan aangehouden.  In deze handleiding wordt het invullen van
het MMP als volgt behandeld:

- Hoofdstuk ‘1  Inleiding’

- Hoofdstuk ‘2  Algemene informatie’,   uitgezonderd:

‘2.6  De organisatie van de maatvoering’

- Hoofdstuk ‘3  Terreininrichting’

- Hoofdstuk ‘5  Werkbeschrijvingen’

- Hoofdstuk ‘4  Hoofduitzetwerk’

- Hoofdstuk ‘2.6  De organisatie van de maatvoering’

- Hoofdstuk ‘6  Afspraken voor de productie van maatkenmerken’

- Hoofdstuk ‘7  Bewaken van de maatkwaliteit’

- Inhoudsopgave Maatbeheersingsplan

- Voorblad Maatbeheersingsplan
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figuur 1:  Directorystructuur van de bibliotheek
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Open het model maatbeheersingsplan (mmp.doc) vanuit de bibliotheek en sla dit bestand op
als een maatbeheersingsplan voorzien van een projectnummer of -naam (bijvoorbeeld:
MBP_5307.doc). Het spreekt voor zich dat dit bestand onder een projectspecifieke directory
opgeslagen moet worden.

Zorg dat MS Word® de volgende instellingen heeft:

- Ga in het menu Tools/ Extra via "Options/ Opties" naar het tabblad "View/ Weergave" en
zorg dat de optie "Hidden text/ Verborgen tekst" onder "Nonprinting characters/ Niet-
afdrukbare tekens" aangevinkt staat.

- In datzelfde tabblad moet de keuze voor "Field shading/ Arcering veld" op "Always/ Altijd"
staan.

- Onder het tabblad "Print/ Afdrukken" moet de optie "Hidden text/ Verborgen tekst " onder
"Include with document/ Inclusief" níet aangevinkt zijn.

1 Inleiding

Vul in de eerste regel de naam van het project door te dubbelklikken op: projectnaam

(Alle velden kunnen worden ingevuld door te dubbelklikken op het eerste woord uit het veld).

2 Algemene informatie

2.1 Projectinformatie

Vul deze algemene gegevens in tabel 1 door te dubbelklikken op de grijze velden. De meeste
specifieke informatie spreekt voor zich.

projectnaam

straatnaam   nummer

1111   AA     PLAATS Geef hier de postcode en de plaats van het bouwproject.

postbusnummer Indien van toepassing, geef hier het postbusnummer.
Deze regel kan verwijderd worden indien er geen
postbusnummer van het bouwproject is.

1111   AA     PLAATS Geef hier de postcode en de plaats van het postadres.

omschrijving werkzaamheden Geef hier een korte omschrijving voor welke
werkzaamheden opdracht is verkregen.

dd-mm-jjjj Geef een aanvangsdatum van het project zoals deze
gepland staat.

dd-mm-jjjj Geef een opleveringsdatum van het project zoals deze
gepland staat.
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2.2 Betrokken partijen

2.2.1 Belanghebbende partijen
Een aantal belanghebbende partijen die altijd aanwezig zijn, staan reeds met hun taak
genoemd. De enige items die ingevuld moeten worden in tabel 2 zijn:

naam Geef hier de naam van de betrokken partij

naam De naam van de contactpersoon bij deze partij

PLAATS Vul hier de vestigingsplaats van de partij in

Indien er nog een aantal andere betrokken partijen zijn die belang hebben bij het lezen en of
gebruiken van het maatbeheersingsplan dan kunnen die beschreven worden door de laatste
tabel dat aantal te kopiëren en in te vullen. In de eerste regel moet dan komen te staan:

Taak van de betrokken partij Geef hier de taak die de betrokken partij in het bouwproces
heeft.

Indien er geen andere belanghebbende partijen zijn dan kan deze laatste tabel verwijderd
worden.

2.2.2 Informatieleverende partijen
Vul hier de informatieleverende partijen in die de benodigde projectspecifieke gegevens
leveren voor het opstellen van het maatbeheersingsplan. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de
partijen die verantwoordelijk zijn voor de productie van de benodigde constructieve en
bouwkundige tekeningen die uiteindelijk het predikaat “gereed voor uitvoering” krijgen.

Kopieer tabel 2 voor het aantal partijen die genoemd moeten worden alvorens deze in te
vullen. Zie voor een beschrijving van de grijze velden hst. 2.2.1  belanghebbende partijen.

2.3 Normen, richtlijnen en contractstukken

2.3.1 Van toepassing zijnde documenten uit het contract
Om te achterhalen wat de eisen, verplichtingen en verantwoordelijkheden m.b.t.
maatbeheersing zijn voor het project, zal eerst bekend moeten zijn uit welke documenten het
getekende contract bestaat. Door bijvoorbeeld bij de projectleider/ -directeur te informeren
kan worden achterhaald welke contractstukken er voor het project gelden.

Kopieer de laatste regel van tabel 3 voor het aantal contractstukken die genoemd moeten
worden alvorens deze in te vullen.

documentnaam Geef hier de naam van het document dat onderdeel uitmaakt van
het contract. Documenten die reeds vermeld zijn omdat deze altijd
in een contract staan zijn het geschreven bestek en de
bestektekeningen

omschrijving document Geef hier een beschrijving van de vorm (geschreven, tekening etc.)
en de functie van het genoemde document. De beschrijving dient
dermate duidelijk te zijn dat er geen misverstanden kunnen
ontstaan over het bedoelde contractdocument
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Ten behoeve van de hoofdstukken 2.3.2 en 2.4.1 zullen de contractstukken allereerst stuk
voor stuk geanalyseerd moeten worden op:

- Verwijzingen naar andere documenten die op enigerwijze van belang kunnen zijn voor
het maatbeheersingsplan.

- Nauwkeurigheidseisen die specifiek vernoemd worden. Dus niet indirect middels een
norm, maar als maximaal toelaatbare afwijking “± … mm” of “… < A < … mm”

- Verantwoordelijkheden en verplichtingen die de hoofdaannemer verplicht is na te komen.

2.3.2 Van toepassing zijnde documenten waar vanuit het contract naar
verwezen wordt

Kopieer voor de documenten waarnaar verwezen wordt een aantal regels van tabel 4
alvorens deze in te vullen.

nummer Voor normen of praktijkrichtlijnen waar naar verwezen wordt,
kan hier het nummer van de norm of richtlijn vermeld worden.

documentnaam Geef hier de naam van het document waarnaar verwezen
wordt.

omschrijving document Geef hier een omschrijving van het document waarnaar
verwezen wordt (titel, ondertitel, verduidelijking)

documentnaam, pagina/
paragraaf nummer

Vul hier de naam/ namen in van het/ de document(en) met
daarbij het paginanummer of de paragraaf waar de verwijzing
gegeven wordt.

Er kunnen meerdere locaties in verscheidene documenten zijn waar naar één bepaald
document verwezen wordt. Kopieer dan de onderste regel om andere locaties aan te kunnen
geven en verwijder de overbodige velden.

2.4 Eisen, verantwoordelijkheden en verplichtingen

2.4.1 Eisen, verantwoordelijkheden en verplichtingen uit het contract
Kopieer onderstaande regel van tabel 5 voor het aantal citaten waarin specifiek
nauwkeurigheidseisen genoemd worden.

documentnaam

locatie van het
betreffende eis

: citaat uit het contract

Documentnaam Vul hier per citaat de naam van het document in waar het uit komt.

Locatie van het
betreffende eis

Geef hier het paginanummer of het hoofdstuk/ paragraaf waar het
citaat in het document te vinden is.

Citaat uit het contract Citeer hier de passage uit het document waarin de specifieke eis
genoemd wordt.
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Kopieer voor de passages waarin een verantwoordelijkheid of verplichting staat die door de
aannemer moet worden nagekomen een aantal regels van tabel 6 alvorens deze in te vullen.

documentnaam Vul hier de naam van het contractdocument in waar de
verantwoording of verplichting staat.

Hst.par. Geef hier het hoofdstuk/ paragraaf waar het citaat in het
document te vinden is.

Citaat uit contractdocument Citeer hier de passage uit het document waarin de
verantwoording of verplichting genoemd wordt.

Er kunnen meerdere passages met een verantwoordelijkheid of verplichting zijn per
document. Kopieer dan een regel en verwijder de documentnaam om vervolgens nog een
citaat en de locatie ervan in te kunnen vullen.

2.4.2 Verantwoordelijkheden en verplichtingen uit het
maatbeheersingsplan

Het maatbeheersingsplan zelf zal ook verantwoordelijkheden en verplichtingen voortbrengen.
Deze zijn reeds genoemd in tabel 7.

naam/ functie Vul de naam en/ of de functie in van de persoon die voor dit project
die verantwoordelijkheid draagt.

2.5 Uitgangspunten voor de positie van het bouwwerk

2.5.1 Gegevens waarmee de positie van het gebouw horizontaal
bepaald wordt.

Indien er meerdere documenten ontvangen zijn kopieer dan de onderste twee regels van
tabel 8 een aantal keer alvorens deze in te vullen.

Verstrekte gegevens waarmee de positie van het gebouw horizontaal bepaald wordt

omschrijving verstrekte
gegevens (wat is ontvangen)

Vul hier in wat voor document is ontvangen.

naam Geef hier de naam van het document

versie Noem hier de versie van het verkregen document. Indien het
document geen versie heeft, dubbelklik dan op versie om dit
veld te verwijderen.

dd/ mm/ jjjj Geef hier de datum waarop het document het eerst
uitgegeven is.

Zorg dat kopieën van de verkregen gegevens waarmee de positie van het gebouw
horizontaal bepaald wordt in bijlage a. van het maatbeheersingsplan opgenomen worden.
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In tabel 9 dient het volgende ingevuld te worden:

Gegevens zijn verstrekt door:

naam Vul hier indien bekend de naam van diegene die de gegevens
heeft verstrekt. Verwijder deze regel als er geen naam bekend is.

naam organisatie/ bedrijf Geef hier de naam van de organisatie of het bedrijf die de
gegevens verzorgen.

plaats Geef hier de vestigingsplaats van deze partij.

naam organisatie Benoem hier indien van toepassing de partij die opdracht heeft
gegeven ter verzorging van deze gegevens. Verwijder deze regel
als de verstrekkende partij tevens opdrachtgever is.

dd - mm - jjjj Vul hier indien van toepassing de datum in waarop
uitgangspunten zijn uitgezet in het terrein.

Controle van de verkregen gegevens

De ingemeten waarden en de daaruit voortvloeiende verschillen met de theoretische waarden
moeten kunnen worden geregistreerd. Kies of maak hiervoor een rapportageblad type 1
‘ingemeten situatiepunten’ uit de bibliotheek waarmee de ingemeten waarden geregistreerd
kunnen worden en voeg deze toe in bijlage b. van het maatbeheersingsplan.

Om de afwijkingen te kunnen weergegeven moet een lokaal assenstelsel gedefinieerd
worden. Met ditzelfde gedefinieerde lokale assenstelsel kunnen later digitale punten
aangemaakt worden ten behoeve van het uitzetten middels een Total Station. Let daarom op
bij het kiezen van een lokaal assenstelsel dat mede daardoor bepaald wordt … :

- of de te verwerken coördinaten negatief of positief zullen zijn;

Wanneer de oorsprong van het lokale assenstelsel zo gekozen wordt dat het gehele
project in het eerste kwadrant ligt (zie figuur 1), dan zullen alle te verwerken coördinaten
in de situatie positief zijn.

figuur 2 gebouw in het eerste kwadrant van het lokale assenstelsel

III

III IV
x-as

y-
a

s
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- en of de te verwerken coördinaten gehele of decimale waarden zullen hebben.

Als de oorsprong van het lokale assenstelsel ten opzichte van een stramiensnijpunt met
hele waarden gekozen wordt en als de X-as en de Y-as zo gekozen kunnen worden dat
deze parallel aan het stramienplan lopen, dan zullen vrijwel alle te verwerken coördinaten
uit gehele waarden bestaan.

figuur 3 beide assen kunnen parallel aan het stramienplan gekozen worden

Vul in tabel 10 de stramienen in (stram. en stram.) waarvan het snijpunt overeenkomt met
een punt in het lokale assenstelsel. Geef daarnaast de coördinaten van dit snijpunt ten
opzichte van de oorsprong van het lokale assenstelsel (X-coördinaat, Y-coördinaat).

Geef tot slot aan welke as X óf Y  van het lokale assenstelsel parallel loopt aan welk stramien
(stramien)van het stramienplan. Het te gebruiken ‘lokale assenstelsel’ is hiermee
gedefinieerd.

Om tot slot de punten in het terrein te kunnen inmeten moet een werkinstructie type 1 ‘het
inmeten van uitgangspunten voor de situatie’ opgesteld worden of uit bibliotheek gekozen
worden. Voeg deze werkinstructie voor het inmeten in door te dubbelklikken op:

W E R K M E T H O D E   K I E Z E N   O M   P U N T E N   I N   D E    S I T U A T I E   T  E    M E T E N,

en …

- de tekst van de betreffende werkinstructie daar te plakken, of;

- het hele word-bestand van de betreffende instructie hier in te voegen. (menu: Insert/
Invoegen => File…/ Bestand… => \\instructie type 1.doc)
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2.5.2 Gegevens waarmee de positie van het gebouw in de hoogte
bepaald wordt

Indien er meerdere documenten ontvangen zijn kopieer dan de onderste twee regels van
tabel 11 een aantal keer alvorens deze in te vullen.

Verstrekte gegevens waarmee de positie van het gebouw in de hoogte bepaald wordt

omschrijving verstrekte
gegevens (wat is ontvangen)

Vul hier in wat voor document is ontvangen.

naam Geef hier de naam van het document

versie Noem hier de versie van het verkregen document. Indien het
document geen versie heeft, vul dubbelklik dan op versie om
dit veld te verwijderen.

dd/ mm/ jjjj Geef hier de datum waarop het document het eerst
uitgegeven is.

Zorg dat kopieën van de verkregen gegevens waarmee de positie van het gebouw in hoogte
bepaald wordt in bijlage a. van het maatbeheersingsplan opgenomen worden.

In tabel 12 dient het volgende ingevuld te worden:

Gegevens zijn verstrekt door:

naam Vul hier indien bekend de naam van diegene die de gegevens
heeft verstrekt. Verwijder deze regel als er geen naam bekend is.

naam organisatie/ bedrijf Geef hier de naam van de organisatie of het bedrijf die de
gegevens verzorgen.

plaats Geef hier de vestigingsplaats van deze partij.

naam organisatie Benoem hier indien van toepassing de partij die opdracht heeft
gegeven ter verzorging van deze gegevens. Verwijder deze regel
als de verstrekkende partij tevens opdrachtgever is.

dd - mm - jjjj Vul hier indien van toepassing de datum in waarop
uitgangspunten zijn uitgezet in het terrein.



8

Controle van de verkregen gegevens

De ingemeten hoogten en de daaruit voortvloeiende verschillen met de theoretische waarden
moeten kunnen worden geregistreerd. Kies of maak hiervoor een rapportageblad type 2
‘ingemeten hoogten’ uit de bibliotheek waarmee de ingemeten waarden geregistreerd kunnen
worden en voeg deze toe in bijlage b. van het maatbeheersingsplan.

Om de uitgangspunten voor de hoogte in te kunnen meten moet een werkinstructie type 2
‘het inmeten van uitgangspunten voor de hoogte’ opgesteld worden of uit de bibliotheek
gekozen worden. Voeg deze werkinstructie voor het inmeten in door te dubbelklikken op:

W E R K M E T H O D E   K I E Z E N   O M   P U N T E N    I N   D E   H OO G T E   I N    T E   M E T E N,

en …

- de tekst van de betreffende werkinstructie daar te plakken, of;

- het hele word-bestand van de betreffende instructie hier in te voegen. (menu: Insert/
Invoegen => File…/ Bestand… => \\instructie type 2.doc)

Indien zich niet de mogelijkheid voordoet om het verkregen punt te vergelijken met een
belending waarvan de hoogte bekend is, dient deze passage (tot aan de 'streep') verwijderd
te worden. Bij het in rapportageblad 3 te noteren punt waarmee het hoofduitzetwerk voor de
hoogte opgezet wordt moet dan vermeld worden "niet gecontroleerd".

De gekozen uitgangspunten in het terrein (voor zowel de situatie als de hoogte) waarmee het
hoofduitzetwerk opgezet kan worden, moeten kunnen worden gerapporteerd. Maak hiervoor
een rapportageblad type 3 ‘Gekozen uitgangspunten voor het hoofduitzetwerk’ of kies er één
uit de bibliotheek en voeg deze toe in bijlage b. van het maatbeheersingsplan.
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3 Terreininrichting

Ten behoeve van de inrichting van het bouwterrein zal het nodige uitzetwerk verricht moeten
worden. In tabel 13 moeten de onderdelen van de terreininrichting worden ingevuld die
uitzetten behoeven.

Onderdeel Geef hier een omschrijving van het onderdeel van de terreininrichting
dat uitzetwerk behoeft.

omschrijving van het
aantal en de positie van
de punten

Geef hier aan welke punten (aantal en positie) van dat onderdeel
uitgezet moeten worden.

getal + óf - P Indien nodig kan hier ook een hoogtemaat aangegeven worden die ten
behoeve van dat onderdeel op dat punt uitgezet moet worden.

Kopieer voor de onderdelen van de inrichting van het bouwterrein die uitzetwerk behoeven
een aantal regels van de tabel alvorens deze in te vullen. Het invullen kan gebruik worden
gemaakt van documentatieblad 1 ‘onderdelen van de terreininrichting die uitzetwerk
behoeven’.

Geef in tabel 14 tot slot aan op basis waarvan deze onderdelen zijn gebaseerd.

tekeningnaam terreininrichting Vul hier de naam en de versie in van de
terreininrichtingstekening.

omschrijving overige gegevens Geef hier een omschrijving indien andere gegevens
gebruikt zijn. Het veld kan verwijderd worden indien er geen
andere gegevens zijn.
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5 Werkbeschrijvingen

Het kiezen van een werkmethode waarmee aannemelijk kan worden gemaakt dat de van
belang zijnde eindresultaten binnen de voorgeschreven toleranties opgeleverd zullen worden,
is een proces van vallen en opstaan.

Bij het opstellen van (alternatieve) werkmethoden is het dan ook ten zeerste aan te raden dit
eerst in  klad te doen, omdat op een later moment pas bepaald wordt of de werkmethoden
wel/ niet voldoen.  Wanneer alternatieve werkmethoden zijn opgesteld die voldoen,  wordt er
één gekozen alternatief in het maatbeheersingsplan in detail beschreven.

Hieronder is een schematische weergave gegeven van wat er in hoofdstuk 5.1 moet
gebeuren om uiteindelijk te kunnen verantwoorden dat de van belang zijnde eindresultaten
binnen deze locatie gaan voldoen.

H fd. 5

Hfd. 5.1.3

H fd. 5.1 .2H fd . 5 .1.1

Gebouw

Locatie Locatie

Eindmaatkenmerk

Bouwelem ent

Eindm aatkenmerkEindmaatkenmerk

Bouw elem ent

W erkmethode bepalen voor:
-  mon teren
- uitzetten
- fabr iceren

Locatie

W erkmethode bepalen voor:
-  monteren
- uitzetten
- fabr iceren

Achterhalen van de ideale waarde van het eindm aatkenmerk en  
de strengste nauwkeurigheidseis van het eindmaatkenmerk

Inventariseren van  de vervorm ingen van bouwelemen ten  die van
inv loed  zijn  op het eindm aatkenmerk veroorzaakt door fys ische
en chemische omstand igheden  

O pstellen  van een  gereduceerde nauwkeu righeidseis voor het
eindmaatkenmerk gebruikmakend van  de vervorming  onder
inv loed  van  fys ische en chem ische om standigheden

Inventariseren van  de onnauw keurigheden  van deelm aatkenmer-
ken d ie van invloed  zijn  op het eindm aatkenmerk veroorzaakt
door het menselijk  handelen  

De verwach te onnauwkeur igheid  van het eindmaatkenmerk
bepalen , veroorzaakt door het m enselij k  handelen  

Verifiëren of de verw achte onnauw keurigheid van het
eindmaatkenmerk voldoet aan de gereduceerde nauwkeurig-
heidseis van het eindm aatkenmerk

Locatie LocatieLocatie Locatie LocatieLocatie

H fd . 5 .1
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Om eindmaatkenmerken te kunnen inventariseren zal het gebouw geanalyseerd moeten
worden. Maak hiervoor gebruik van instructieblad (type) a ‘analyse van het gebouw op
eindmaatkenmerken’.  Tevens is ter verduidelijking van het begrip maatkenmerk in bijlage 1
een overzicht1 van een aantal maatkenmerken die in een bouwconstructie onderscheiden
kunnen worden toegevoegd. (NB. Deze worden pas eindmaatkenmerken als ze van invloed
zijn op het functioneren van de voltooide bouwconstructie!)

Nader te onderzoeken eindmaatkenmerken die een bedreiging vormen voor het functioneren
van de voltooide bouwconstructie worden op basis van drie in deze volgorde gestelde criteria
geselecteerd, te weten:

1. Aan het eindmaatkenmerk wordt een nauwkeurigheidseis gesteld die specifiek
in het bestek wordt genoemd. Deze specifiek genoemde eisen zijn reeds
geïnventariseerd in tabel 5 van hoofdstuk 2.4.1 Eisen, verantwoordelijkheden
en verplichtingen uit het contract.

2. Het eindmaatkenmerk maakt deel uit van een verzameling eindmaatkenmerken
die standaard als kritiek mogen worden beschouwd. Zie voor deze verzameling
documentatieblad 2 met de ‘Standaard Kritieke Aansluitingen en Situaties’.

3. Op basis van eigen inzicht. Hierbij geldt de stelregel: daar twijfel ontstaat, is het
onderzoeken waard.

Indien één van deze criteria op een eindmaatkenmerk (EMK) van toepassing is, dan kan het
EMK als kritiek worden beschouwd. Noteer deze eindmaatkenmerken in tabel 15 per nader te
beschouwen locatie van het gebouw. Een locatie wordt gevormd door (een) bouwelement(en)
die betrekking heeft/ hebben op een cluster van kritieke eindmaatkenmerken.  Overeenko-
mende locaties worden maar één maal genoteerd.

Kopieer voor de te beschouwen locaties een voldoende aantal maal tabel 15 alvorens deze in
te vullen (er zijn reeds 5 tabellen).

Omschrijving de locatie. Geef hier een omschrijving van het/ de bouwelement(-en) die
betrekking heeft/ hebben op het tot stand komen van een aantal
kritieke eindmaatkenmerken. Maak hierin tevens de plaats van die
kritieke eindmaatkenmerken bij dat/ die bouwelement(en) duidelijk.

Bijvoorbeeld: Ontmoeting tussen prefab gevelelementen en stalen
dakligger op de bovenste verdieping aan de noordgevel.

Kopieer eerst voor de kritieke eindmaatkenmerken per locatie een aantal regels van de tabel
alvorens deze in te vullen.

Soort maatkenmerk en een
specificatie van de objectpunten

Omschrijf hier het kritieke eindmaatkenmerk door aan te
geven …

- om welk soort maatkenmerk het gaat (zie hiervoor
opnieuw bijlage 1.);

- door welk(e) bouwelement(en) de objectpunten gevormd
worden en wat de positie van die objectpunten is.

Bijvoorbeeld:   Voegbreedte op de helft van de hoogte
tussen twee glazen gevelplaten.

eis/ SKAS /schatting Geef hier aan op basis waarvan het eindmaatkenmerk
kritiek wordt bevonden. Vul daarvoor één of meer van de in
het veld genoemde termen in die corresponderen met de
selectiecriteria 1, 2 en 3.

                                                    
1 Hoof, P.A.J. van, Maatbeheersing in de bouw: een ontwikkeling van uitzetmethoden. Helmond: Dissertatiedrukkerij Wibro, 1986
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Om per te beschouwen locatie van het gebouw een werkwijze van de productie van de
betrokken bouwelementen tot de gerede bouwconstructie te beschrijven en te verantwoorden,
moet allereerst hoofdstuk  5.1 (Titel)omschrijving element(en) locatie 1.  in zijn geheel
gekopieerd worden voor het aantal te beschouwen locaties die uit de inventarisatie blijken.
Zorg ervoor dat ieder nieuw te beschouwen locatie op een nieuwe pagina begint.

5.1  (Titel)omschrijving element(en) locatie 1.

Geef in deze titel een beknopte omschrijving van de te beschouwen locatie. Zie hiervoor
eventueel de omschrijving van de locatie die in de laatst behandelde tabel 15 gegeven wordt.

Omschrijf in tabel 16 de te onderzoeken locatie.

Omschrijving van de locatie Kopieer hier de omschrijving die aan de locatie is gegeven in
het begin van hoofdstuk 5 onder ‘inventarisatie van te
onderzoeken eindmaatkenmerken’ (tabel 15).

Middels de tekstverwerker, een ander (teken)programma of achteraf met de hand dient van
de betreffende locatie in het veld Schets invoeren een schets van een aanzicht en/ of
doorsnede te worden ingevoegd waarin de volgende onderdelen duidelijk zichtbaar zijn:

1. De bouwelementen die van invloed zijn op de kritieke eindmaatkenmerken van deze
locatie;

2. De (verzameling) kritieke eindmaatkenmerken waarop deze elementen betrekking
hebben.

Om per betrokken element van het gebouw een werkwijze te kunnen beschrijven en te
verantwoorden, moet hoofdstuk  5.1.1  Werkwijze van naam van het te beschouwen element  in
zijn geheel gekopieerd worden voor het aantal betrokken bouwelementen binnen een te
beschouwen locatie.

5.1.1 Werkwijze van naam van het te beschouwen element
Vul in de titel een beknopte naam van het bouwelement in waarvan een werkmethode
beschreven moet worden.

De werkwijze laat zien op welke manier de productmaten, uitzetmaten en montagematen
ontstaan. Indien er nog niet eerder een werkmethode van het element beschreven is bij een
reeds beschouwde locatie dient in tabel 17 een omschrijving van het te beschouwen element
ingevuld te worden en kan tabel 18 verwijderd worden.

Omschrijving van het bouwelement Geef het materiaal van het bouwelement, eventueel
een beknopte omschrijving van de productiewijze, en
eventueel een korte functieomschrijving van het
element in de gerede bouwconstructie aan.

Als er al een werkmethode beschreven is, dan moet in tabel 18 een verwijzing worden
opgenomen naar waar de werkmethode beschreven staat. Tabel 17 kan dan verwijderd
worden.
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5.1.1.1 Montage

Om per bouwelement op een gedegen wijze het montageprincipe te kunnen kiezen wordt een
korte uitwijding gegeven over het begrip monteren.

2

Monteren is het in een bepaalde positie brengen van een bouw- of bekistingselement, waarna
deze ingenomen positie gehandhaafd wordt door het element te bevestigen aan de reeds gerea-
liseerde bouwconstructie. Bij de montage van een element gaat het niet om het in positie brengen
van een volledig element, maar om het in positie brengen van een beperkt aantal punten van dat
element. Het aantal punten dat bij het positioneren betrokken is, hangt onder andere af van het
aantal vrijheidsgraden dat er ten aanzien van de “positie van een element” in de ruimte onder-
kend kan worden.

Bij een element ten aanzien van de positie in de ruimte kunnen zes vrijheidsgraden onderschei-
den worden: drie translaties en drie rotaties. Alle zes de vrijheidsgraden kunnen worden ingeperkt
door bij een vorm vastobject tenminste drie niet op één lijn gelegen punten een positie te geven:

- één punt voor drie richtingen 3D
- één punt voor twee richtingen 2D
- één punt voor één richting 1D

Indien er één punt voor slechts één richting gebruikt wordt zijn er minimaal zes punten nodig. Bij
het positioneren van bekistingen en prefab bouwdelen is dit vaak het geval.  Veelal worden
daarbij:

- op het grootste vlak drie punten (niet op één lijn) gekozen;

- op het één na grootste vlak twee punten gekozen;

- en op het resterende vlak nog een punt gekozen.

Bij het bepalen van het aantal en de positie van de positioneerpunten moet dus rekening worden
gehouden met het aantal vrijheidsgraden dat er bij het element onderkent kunnen worden. Wan-
neer een element onvoldoende stijf is moeten echter meer positioneerpunten worden gekozen,
het precieze aantal te kiezen punten is dan afhankelijk van de verlangde nauwkeurigheid.

Monteren bestaat dus uit positioneren en bevestigen. Met positioneren wordt een element een
bepaalde positie gegeven ten opzichte van referenties. Met bevestigen of fixeren wordt een een-
maal ingenomen positie gehandhaafd ten opzichte van de aangrenzende constructie.

                                                    
2 Hoof, P.A.J. van, Maatbeheersing in de bouw: een ontwikkeling van uitzetmethoden. Helmond: Dissertatiedrukkerij Wibro, 1986

figuur 4

De positie van een element in de ruimte kent 6
vrijheidsgraden

Bij het monteren van een element worden
tenminste drie punten gebruikt
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Allereerst kunnen algemene zaken van het montageproces gedefinieerd worden in tabel 19.

Bedrijfsnaam

Noteer hier de naam van het bedrijf welke het element zal gaan monteren.

Globale omschrijving waaruit oriëntatie
van het te verwerken element blijkt

Elementen bezitten vaak eigenschappen waaruit de oriëntatie van het element voor positionering
in het gebouw kan worden afgeleid. Geef hier een omschrijving waaruit de oriëntatie van het te
verwerken element voor een te verkrijgen positie in het gebouw blijkt. Bijvoorbeeld: “malzijde van
de prefab elementen naar binnen gericht”.

Wanneer het bouwelement zelf geen oriëntatieeigenschappen bezit, moet er een montagemar-
kering worden aangebracht waardoor de oriëntatie van het element voor positionering in het
gebouw kan worden afgeleid. Geef dan in dit veld de volgende regel aan:

“Zie de werkwijze van het te monteren element”   en beschrijf deze aan te brengen
montagemarkeringen in de werkwijze van het te monteren element.

Indien van toepassing: naam montage-
of steltekening

Noteer hier indien van toepassing de naam van de betreffende tekening. Wanneer er geen
montage tekeningen zijn, vul dan in “geen”.

Bij positioneren wordt een onderscheid gemaakt in drie (ten opzichte van elkaar loodrechte)
richtingen die gerelateerd zijn aan de geometrie van het desbetreffende element en/ of van de
geometrie van de constructie waar het element deel van uit gaat maken. Door in tabel 19 de
richtingen te definiëren waarin gemonteerd moet worden, wordt eenduidigheid gecreëerd.

Omschrijving van de hoogterichting

Geef hier een omschrijving van de hoogterichting.   Bijvoorbeeld:  De richting van de
zwaartekracht.

Omschrijving van de langsrichting

Geef hier een omschrijving van de langsrichting.   Bijvoorbeeld:  De richting parallel aan de
horizontale gevellijn.

Omschrijving van de diepterichting

Geef hier een omschrijving van de diepterichting. Bijvoorbeeld: De richting loodrecht op de gevel.

Om het montageprincipe te kunnen kiezen moet rekening gehouden worden met de factoren
die tijdens montage enige invloed kunnen uitoefenen op het proces. Invloedsfactoren kunnen
zijn:

- De omgeving waarin de montage gaat plaatsvinden;
- Vorderingen van een nabijgelegen bouwconstructie;
- Te voeren veiligheidsmaatregelen;
- Weersinvloeden die van belang kunnen zijn;
- Benodigde gekwalificeerde personen bij de montage.

Met het instructieblad (type) b ‘het formuleren van een montagewijze’ kunnen verschillende
alternatieve montageprocessen voor het bouwelement gedefinieerd worden. Hierbij moet
tevens worden nagedacht over welke (financiële) middelen en mensen daarbij kunnen
worden ingezet.
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De uiteindelijke keuze van één van deze alternatieve montagewijzen van het element dient in
overleg met het hoofd van de werkvoorbereiding, de hoofduitvoerder, de maatvoerder en
eventueel een stelploeg gemaakt te worden.

Maak van het gekozen alternatief een schets (met de tekstverwerker, een ander
(teken)programma of achteraf met de hand) met aanzichten/ doorsneden van het element op
het moment van montage in de bouwconstructie, waarin voor alle richtingen de te gebruiken
positioneerpunten duidelijk zichtbaar en genummerd zijn. Laat hierin tevens duidelijk zien
waar de referentiepunten uit bestaan. Voeg deze schets in het veld Schets invoeren of
verwijder dit veld indien de schets achteraf gemaakt wordt.

Formuleer de randvoorwaarden waaraan voldaan moet worden voordat de montage van het
bouwelement kan aanvangen. Bijvoorbeeld bij de montage van een prefab betonnen element:

- De positie van de in de fundering te storten stekeinden dienen binnen de daarvoor
gestelde toleranties aangetroffen te worden.

Om de montagewijze te beschrijven moet een werkinstructie type 3 ‘het monteren van een
bouwelement’ opgesteld worden of uit de bibliotheek gekozen worden waarin de eerder
gekozen montagewijze vertaald wordt. Voeg deze werkinstructie voor het monteren in door te
dubbelklikken op:

W E R K M E T H O D E    V A N    ‘E E N    T E    M O N T E R E N    E L E M E N T’    I N V O E R E N,

en …

- de tekst van de betreffende werkinstructie daar te plakken, of;

- het hele word-bestand van de betreffende instructie hier in te voegen. (menu: Insert/
Invoegen => File…/ Bestand… => \\instructie type 3.doc)
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5.1.1.2 Uitzetwerk

Uitzetten is een combinatie van achtereenvolgens meten en markeren. De punten welke
uitgezet moeten worden dienen minimaal overeen te komen met de referentiepunten die
blijken uit de gekozen montagewijze van het element. Bij het kiezen van een werkwijze van
uitzetwerk dient wederom rekening gehouden te worden met de veiligheid van medewerkers
en de kosten die de werkwijze met zich meebrengt.

Vul de punten ten behoeve van Horizontaal uitzetwerk in tabel 20.

positie van
element/ onderdeel

Geef hier een omschrijving van de positie van het element of
onderdeel dat in het horizontale vlak uitgezet moeten worden om
als montagemarkering te dienen.  Bijvoorbeeld:  hart kolom, zijkant
element, hart voeg.

Om de wijze van uitzetten van montagemarkeringen in de situatie te beschrijven moet een
werkinstructie type 4 ‘het uitzetten van een montagemarkeringen in de situatie’ opgesteld
worden of uit de bibliotheek gekozen worden. Indien deze werkinstructie overeenkomt met
een reeds eerder in het plan gebruikte instructie, dan kan worden volstaan met het geven van
een verwijzing naar het betreffende hoofdstuk waar deze wordt beschreven.

Voeg de werkinstructie of de verwijzing naar een hoofdstuk voor het uitzetten in door te
dubbelklikken op:

W E R K WIJZE   ‘H O R I Z O N T A A L   U I T Z E T W E R K   T. B. V.   E E N   E  L  E  M  E N T’    I N V O E R E N,

en …

- de tekst van de betreffende werkinstructie daar te plakken of de verwijzing te typen;

- of het hele word-bestand van de betreffende instructie hier in te voegen. (menu: Insert/
Invoegen => File…/ Bestand… => \\instructie type 4.doc)

Niet ieder punt in de situatie hoeft op dezelfde manier uitgezet te worden. Wanneer punten in
langsrichting anders worden uitgezet dan in de diepterichting, dan dient per uit te zetten
richting of indien nodig per uit te zetten punt een werkwijze op de hierboven beschreven wijze
gegeven te worden. Kopieer hiervoor allereerst een aantal maal de passage ten behoeve van
horizontaal uitzetwerk:

Indien een referentiepunt ten behoeve van het horizontale uitzetwerk uit een aangrenzende
constructie bestaat dan wordt die uitzetmaat bepaald door de werkmethode van het
desbetreffende aangrenzende bouwelement. Vul dan voor de werkwijze ‘horizontaal
uitzetwerk t.b.v. een element’ de volgende tekst in:

“Referentiepunt ontstaat door de werkwijze van een aangrenzend
bouwelement, zie hoofdstuk …”.

Uiteraard in plaats van ‘…’ voorzien van het correcte hoofdstuknummer en titel van het
betreffende bouwelement. Als de werkwijze van het bouwelement nog niet reeds beschreven
is dan dient dat in het eerst volgende hoofdstuk '5.1. …  Werkwijze van naam van het te
beschouwen element' te gebeuren.
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Vul de punten ten behoeve van Hoogte uitzetwerk in tabel 21.

positie van
element/ onderdeel

Geef hier een omschrijving van de positie van het element of
onderdeel dat in hoogte uitgezet moet worden om als
montagemarkering te dienen.  Bijvoorbeeld:  onderkant prefab
gevelelement.

Om de wijze van uitzetten van montagemarkeringen voor de hoogte te beschrijven moet een
werkinstructie type 5 ‘het uitzetten van een montagemarkeringen in de hoogte’ opgesteld
worden of uit de bibliotheek gekozen worden. Indien deze werkinstructie overeenkomt met
een reeds eerder in het plan gebruikte instructie, dan kan worden volstaan met het geven van
een verwijzing naar het betreffende hoofdstuk waar deze wordt beschreven.

Voeg de werkinstructie of verwijzing naar een hoofdstuk voor het uitzetten in door te
dubbelklikken op:

W E R K W I J Z E   ‘H O OG T E    U I T Z E T W E R K   T. B. V.   E E N   E  L  E  M  E N T’    I N V O E R E N,

en …

- de tekst van de betreffende werkinstructie daar te plakken of de verwijzing te typen;

- of het hele word-bestand van de betreffende instructie hier in te voegen. (menu: Insert/
Invoegen => File…/ Bestand… => \\instructie type 5.doc)

Net als bij horizontaal uitzetwerk hoeft niet ieder punt in de hoogte op dezelfde manier te
worden uitgezet. Wanneer punten op een verschillende manier moeten worden uitgezet, dan
dient per uit te zetten punt een werkwijze op de hierboven beschreven wijze gegeven te
worden. Kopieer hiervoor (op dezelfde wijze als onder horizontaal uitzetwerk) allereerst een
aantal maal de passage ten behoeve van hoogte uitzetwerk.

Ook binnen uitzetwerk voor de hoogte kan een te markeren referentiepunt bestaan uit een
aangrenzende constructie. De uitzetmaat wordt dan bepaald door de werkmethode van het
desbetreffende aangrenzende bouwelement. Vul dan voor de werkwijze ‘hoogte uitzetwerk
t.b.v. een element’ de volgende tekst in:

“Referentiepunt ontstaat door de werkwijze van een aangrenzend
bouwelement, zie hoofdstuk …”.

Uiteraard in plaats van ‘…’ voorzien van het correcte hoofdstuknummer en titel van het
betreffende bouwelement. Als de werkwijze van het bouwelement nog niet reeds beschreven
is dan dient dat in het eerst volgende hoofdstuk '5.1. …  Werkwijze van naam van het te
beschouwen element' te gebeuren.
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5.1.1.3 Préfabricage

Préfabriceren is het van tevoren buiten het bouwterrein zo vervaardigen van bouwelementen
en producten dat het naderhand ter plaatse in elkaar gezet kan worden. Bijvoorbeeld:
geprefabriceerde betonnen bouwelementen of gewalste profielen van een staalconstructie.

Houd bij het kiezen van een fabricageproces rekening met de kosten die de werkwijze met
zich meebrengen.

Indien het te beschouwen bouwelement niet geprefabriceerd wordt (bijvoorbeeld een met
beton in het werk te storten vloer), dan kan het gehele hoofdstuk prefabricage verwijderd
worden.

In tabel 22 dienen de volgende velden te worden ingevuld:

Bedrijfsnaam Benoem hier de fabrikant van het te produceren bouwelement.

Om de wijze van produceren te beschrijven moet een werkinstructie type 6 ‘het prefabriceren
van een bouwelement’ opgesteld worden of uit de bibliotheek gekozen worden. Indien deze
werkinstructie overeenkomt met een reeds eerder in het plan gebruikte instructie, dan kan
worden volstaan met het geven van een verwijzing naar het betreffende hoofdstuk waar deze
wordt beschreven.

Voeg de werkinstructie of verwijzing naar een hoofdstuk voor de wijze van produceren in door
te dubbelklikken op:

W E R K W I J Z E   'P R O D U C E R E N    V A N    E E N   E L E M E N T'  I N V O E R E N ,

en …

- de tekst van de betreffende werkinstructie daar te plakken of de verwijzing te typen;

- of het hele word-bestand van de betreffende instructie hier in te voegen. (menu: Insert/
Invoegen => File…/ Bestand… => \\instructie type 6.doc)

Omschrijving van de voorziening (materieel, middel of markering).

Geef hier indien van toepassing een omschrijving van de voorziening(en) die, ter verwerking
van het bouwelement in de bouwconstructie, tijdens of na de fabricage getroffen moeten
worden. Als er geen extra voorzieningen ten behoeve van uitzetwerk of montage zijn, dan
kunnen de regels van de tabel betreffende een voorziening verwijderd worden.

montage of uitzetwerk Geef hier aan of deze voorziening(en) ten behoeve van
uitzetwerk of ten behoeve van montage benodigd zijn.

Omschrijving van de positie
van de voorziening

Beschrijf hier de positie van de te treffen voorziening ten
opzichte van het te fabriceren/ gefabriceerde element.

Maak tot slot eventueel een schets ter verduidelijking van de aan te brengen voorziening(en)
in het element.
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5.1.2 Verantwoording
De van belang zijnde eindresultaten binnen deze locatie waarvan aannemelijk gemaakt moet
worden dat deze binnen de daaraan toegekende maximaal toelaatbare maatafwijkingen
opgeleverd zullen worden, moeten worden aangegeven in tabel 23. Kopieer hiertoe eerst ten
behoeve van de te onderzoeken eindmaatkenmerken binnen deze locatie een aantal regels.

code Geef hier de code behorend bij het te onderzoeken kritieke eindmaatkenmerk
(EMK). Deze is in tabel 15, begin hoofdstuk 5, terug te vinden onder 'Inventarisatie
van de te beschouwen eindmaatkenmerken'.

Soort maatkenmerk en een specificatie van de objectpunten

Kopieer hier vanuit de in tabel 15 geformuleerde omschrijving van het eindmaatkenmerk.

Geef vervolgens per te onderzoeken eindmaatkenmerk aan wat de ideale waarde en wat de
strengst geëiste  nauwkeurigheidseis van het EMK is.

EMK

Ideale waarde van
het EMK [mm]

Strengste
nauwkeurigheidseis [mm] Herkomst van deze eis

code Getal getal < A < getal Documentnaam

V
u

l h
ie

r 
b

o
ve

n
g

e
n

o
e

m
d

e
co

d
e
 in

Vul hier de
ideale waarde
van het EMK in
millimeters in

G
e

e
f 
h

ie
r 

d
e

 o
n

d
e

rg
re

n
s 

in
m

ill
im

e
te

rs
 v

a
n

 d
e

 v
o

lg
e

n
s

h
e
t 
co

n
tr

a
ct

 m
a
xi

m
a

a
l

to
e

la
a

tb
a

re
 m

a
a

ta
fw

ijk
in

g

G
e

e
f 
h

ie
r 

d
e

 b
o

ve
n

g
re

n
s 

in
m

ill
im

e
te

rs
 v

a
n

 d
e

 v
o

lg
e

n
s

h
e
t 
co

n
tr

a
ct

 m
a
xi

m
a
a

l
to

e
la

a
tb

a
re

 m
a

a
ta

fw
ijk

in
g Vul hier de naam van het document

in waar de strengst geldende eis
beschreven staat.

5.1.2.1 Te verwachten afwijking EMK door vervorming van elementen onder invloed
van fysische en chemische omstandigheden tussen t(m) en t(k)

Om aannemelijk te kunnen maken welke afwijking gereserveerd moet worden voor het
vervormen van de bouwconstructie tussen het tijdstip van tot stand komen en het tijdstip van
keuren door de opdrachtgever, dienen de tabellen 24 t/ m 28 ingevuld te worden.

Blijvende vervormingen

De blijvende vervormingen van een constructie worden veroorzaakt door het vervormen van
de gemonteerde bouwelementen onder het eigen gewicht en de permanente belasting die
erop rust. Tabel 24 moet eerst gekopieerd worden voor het aantal elementen dat onder
invloed van deze factoren één van de kritieke eindmaatkenmerken doet afwijken. De
volgende velden kunnen vervolgens per te beschouwen element worden ingevuld:

Omschrijving element Geef hier een omschrijving van het betreffende element dat de
vervorming(en) ondergaat.

De grootte en de richting
van de vormverandering

Geef hier een duidelijke omschrijving van de vormverandering, van
de grootte en van de richting van de vormverandering. (Laat hier
geen misverstand over kunnen ontstaan).

Maak voor het bepalen van de grootte en de richting van de vormverandering gebruik
van een instructieblad type c ‘het bepalen van blijvende vormveranderingen van
bouwelementen’.
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Kopieer de laatste regel voor het aantal eindmaatkenmerken dat onder invloed van deze
vervorming een afwijking gaat vertonen.

code Vul hier de code van het eindmaatkenmerk dat gaat afwijken in.

λ Geef hier de mate van invloed waarmee de omschreven vervorming van het element
het eindmaatkenmerk zal doen afwijken. Deze mate van invloed hangt af van de
bevestiging van het element.

Maak voor het bepalen van deze invloedsfactor gebruik van een instructieblad type d
‘het bepalen van de invloedsfactor waarmee een vervorming van het element het
eindmaatkenmerk zal doen afwijken’.

Een andere blijvende vervorming van de constructie kan worden veroorzaakt door de
drogingskrimp van het in een bouwelement verwerkte materiaal. De tabel 25 moet eerst
gekopieerd worden voor het aantal elementen dat onder invloed van deze factor één van de
kritieke eindmaatkenmerken doet afwijken. De velden kunnen vervolgens per te beschouwen
element als tabel 24 worden ingevuld.  Indien deze vervorming niet voorkomt, dan kan tabel
25 in zijn geheel verwijderd worden.

NB: Afwijkingen veroorzaakt door blijvende vervormingen kunnen middels het ontwerp van
de constructie geminimaliseerd worden, bijvoorbeeld door het toepassen van een zeeg
bij de doorbuiging van een ligger. Gebeurt dit niet, dan verminderen deze afwijkingen
ónnodig  de toelaatbare onnauwkeurigheid van het eindmaatkenmerk!

Indien er geen of verwaarloosbare blijvende vervormingen zullen optreden kunnen de
tabellen 24 en 25 vervangen worden met de tekst: “De optredende blijvende vervormingen
zijn verwaarloosbaar”.

Omkeerbare vervormingen

Omkeerbare vervormingen van een constructie worden veroorzaakt door het vervormen van
de gemonteerde bouwelementen onder invloed van veranderlijke belasting(en),
veranderingen in temperatuur en/ of verandering in luchtvochtigheid. Tabel 26 dient eerst
gekopieerd te worden voor het aantal elementen dat onder invloed van deze factoren één van
de kritieke eindmaatkenmerken doet afwijken. De velden kunnen vervolgens per te
beschouwen element als tabel 24 worden ingevuld, uitgezonderd:

Omschrijving van de veranderlijke belasting, verandering in temperatuur en/ of verandering in
luchtvochtigheid

Geef hier een omschrijving van de oorza(a)k(en) op basis waarvan de omkeerbare
vormverandering ontstaat. Geef tevens de grootte van de veranderlijke belasting, de
temperatuursverandering en/ of de verandering in luchtvochtigheid aan.

De grootte van de
vormverandering

Geef hier een duidelijke omschrijving van de vormverandering en de
grootte ervan. De richting is niet te bepalen.

Maak voor het bepalen van de grootte en de richting van de omkeerbare
vormverandering in plaats van type c gebruik van een instructieblad type e ‘het bepalen
van omkeerbare vormveranderingen van bouwelementen’. En maak voor het bepalen
van de invloedsfactor wederom gebruik van instructieblad type d ‘het bepalen van de
invloedsfactor waarmee een vervorming van het element het eindmaatkenmerk zal
doen afwijken’.

Indien er geen of verwaarloosbare omkeerbare vervormingen zullen optreden kan tabel 26
vervangen worden met de tekst: “De optredende omkeerbare vervormingen zijn
verwaarloosbaar”.
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Per kritiek bevonden eindmaatkenmerk (EMK) kan een som gemaakt worden van de
blijvende vervormingen (grootte én richting) op t(k) middels de volgende formule:

Bouwelement nr. X: invloedsfactor x  vormverandering

Bouwelement nr. Y: invloedsfactor x  vormverandering

Bouwelement nr. Z: invloedsfactor x  vormverandering

Blijvende vervorming van het EMK op t(k)

NB. Hetzelfde element kan met meerdere vormveranderingen een afwijking van het
eindmaatkenmerk geven, en derhalve meerdere malen voorkomen in de somformule.

Op dezelfde manier kan een som gemaakt worden van de omkeerbare vervormingen (alleen
grootte):

Bouwelement nr. X: invloedsfactor x  vormverandering

Bouwelement nr. Y: invloedsfactor x  vormverandering

Bouwelement nr. Z: invloedsfactor x  vormverandering

Omkeerbare vervorming van het EMK op t(k)

In tabel 27 moeten de grenzen worden aangegeven waarbinnen afwijking van een te
onderzoeken eindmaatkenmerk door vervormingen van de bouwconstructie ná montage zal
blijven (NB.  Grenzen kunnen zowel negatief als positief zijn). Kopieer hiertoe eerst ten
behoeve van de te onderzoeken eindmaatkenmerken binnen deze locatie een aantal regels.

code Vul hier de code van het eindmaatkenmerk dat gaat afwijken in.

getal 1 < a < getal 2 Vul hier als eerste getal in:

Blijvende vervorming - Omkeerbare vervorming

en als tweede getal:

Blijvende vervorming + Omkeerbare vervorming

In tabel 28 kunnen middels de waarden uit tabel 27 de grenzen worden aangegeven waaraan
de te maken voorspelling van de onnauwkeurigheid van het eindmaatkenmerk bij het tot
stand komen ervan op t(m) gezien de gestelde eisen zal moeten voldoen. Kopieer hiertoe
eerst ten behoeve van de te onderzoeken eindmaatkenmerken binnen deze locatie een
aantal regels.

code Vul hier de code van het kritieke eindmaatkenmerk in.

getal 1 < a < getal 2 Vul hier als eerste getal in:

Ondergrens nauwkeurigheidseis – (eerste getal tabel 27)

en als tweede getal:

Bovengrens nauwkeurigheidseis – (tweede getal tabel 27)

Let op: "- - = +"

De grenzen van de strengste nauwkeurigheidseis staan reeds genoteerd in tabel 23, in het
begin van hoofdstuk '5 … 2  Verantwoording'.

+

+
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5.1.2.2 Te verwachten onnauwkeurigheid van het EMK door menselijke handelingen
op het tijdstip t(m) waarop het EMK tot stand komt

Om te kunnen voorspellen met welke onnauwkeurigheid de eindmaatkenmerken
waarschijnlijk tot stand zullen komen, moeten allereerst alle relevante deelmaatkenmerken3

(DMK) per kritiek bevonden eindmaatkenmerk geïnventariseerd worden.  Tevens zal bepaald
moeten worden in welke mate de onnauwkeurigheid van deze deelmaatkenmerken invloed
uitoefenen op het eindmaatkenmerk. Maak hiervoor gebruik van een instructieblad type f 'het
formuleren van relevante deelmaatkenmerken'.

Per relevant deelmaatkenmerk moet bepaald worden met welke onnauwkeurigheid deze
waarschijnlijk tot stand zal komen.  Het invoeren van zo realistisch mogelijke waarden voor de
onnauwkeurigheid van deelmaatkenmerken betekent dat een betrouwbare voorspelling kan
worden gemaakt van het te verwachten resultaat. Deze onnauwkeurigheden kunnen op twee
manieren bepaald worden.

1. Door de onnauwkeurigheid van het deelmaatkenmerk te schatten op basis van de in te
zetten werkmethoden.

Het productieproces om te komen tot het deelmaatkenmerk dient hiertoe ontrafelt te
worden tot aan de elementaire handelingen die van invloed zijn op het deelmaatkenmerk.
Vervolgens moeten onnauwkeurigheden toegekend worden aan deze elementaire
handelingen.

Om het schatten te vergemakkelijken kan gebruik worden gemaakt van instructieblad
type g 'schatten van onnauwkeurigheden bij uitzetwerk'  waarin is aangegeven:

- een werkblad "uitzetten" waarin het proces van uitzetten om te komen tot een markering
reeds ontrafeld is in elementaire handelingen. Door de voorkomende elementaire
handelingen te kiezen wordt de onnauwkeurigheid van de markering bepaald.

- een tweede werkblad "overige handelingen" waarin in de eerste kolom elementaire
handelingen kunnen worden genoteerd ten behoeve van een montage- of
fabricageproces, en in de tweede kolom de onnauwkeurigheden toegekend kunnen
worden aan deze elementaire handelingen. De schatting van het deelmaatkenmerk staat
uiteindelijk onderaan kolom 2.

2. Uit de literatuur of andere toegankelijke bronnen, verzameld in documentatieblad nummer
3 'kengetallen voor de onnauwkeurigheid van maatkenmerken'.

Het schatten van onnauwkeurigheden geniet de voorkeur. Gezien de vaak onvolledige
gegevens omtrent de totstandkoming van kengetallen, laat de betrouwbaarheid van deze
getallen te wensen over.

Indien in het bestek specifiek een nauwkeurigheidseis staat beschreven met betrekking tot
een deelmaatkenmerk (zie hiervoor het maatbeheersingsplan; hoofdstuk '2.3.1 documenten
uit het contract'), dan moet de onnauwkeurigheid voor dat deelmaatkenmerk worden
vastgesteld met inachtneming van deze eis. Dit betekent dat alsnog middels schatting (optie
1) bepaald moet worden of met de gekozen werkmethoden ook daadwerkelijk aan de eis kan
worden voldaan.

                                                    
3 een maatkenmerk dat niet aan de kwalificatie van eindmaatkenmerk voldoet
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Kopieer tabel 29 voor het aantal te voorspellen kritieke eindmaatkenmerken binnen deze
locatie en geef per gekopieerde tabel in het veld "code" de code van het betreffende
eindmaatkenmerk aan.

In de tweede regel van tabel 29 kunnen de voor het eindmaatkenmerk van belang zijnde
deelmaatkenmerken ingevuld worden door:

- te dubbelklikken op het spreadsheetobject in de regel om deze te activeren;

- in kolom A de van invloed zijnde deelmaatkenmerken voor dit eindmaatkenmerk te
omschrijven;

- in kolom B een getal voor de onnauwkeurigheid in millimeters in te voeren;

- en in kolom C de mate van invloed aan te geven welke het DMK op het EMK heeft.
Bijvoorbeeld telt de haaksheid van één gevelelement voor 50% of voor 150% mee in de
voegbreedte tussen twee gevelelementen. Voer deze waarde als een decimaal getal (0,5
resp. 1,5) in.     NB. Gebruik een komma i.p.v. een punt als decimaal scheidingsteken.

Het aantal te omschrijven deelmaatkenmerken kan verminderd worden door de niet ingevulde
rijen te selecteren en in het menu, dat volgt door een klik van de rechter muisknop, de optie
'Hide/ Verbergen' te kiezen.

Selecteer de rijen 11 en 26 om meerdere deelmaatkenmerken in te kunnen voeren en kies in
het menu, dat volgt door een klik van de rechter muisknop, de optie 'Unhide/ Zichtbaar
maken'

Toets tegelijkertijd  'Ctrl' + 'Home' om het gehele object zichtbaar te maken, en geef met de
muis buiten het object in het tekstdocument een klik om het object af te sluiten.

figuur 5 Door 'Ctrl' + 'Home' tegelijkertijd in te toetsen wordt het object geheel zichtbaar in het MBP
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De voorspelde onnauwkeurigheid van het eindmaatkenmerk O(98%) wordt in het object
automatisch berekend op basis van de hiervoor geldende statistische rekenregels. Deze
voorspelde waarde dient te voldoen aan de daaraan gestelde eisen, rekening houdend met
de reeds gereserveerde afwijking door het vervormen van de voltooide bouwconstructie.

Toets daarom of de voorspelde waarde van het eindmaatkenmerk voldoet aan de gestelde
grenzen uit tabel 28. Er zijn twee mogelijke uitkomsten:

1. De voorspelde waarde voldoet niet aan de daaraan gestelde eisen.

a) Als eerste moet afgevraagd worden of de eis waaraan voldaan moet worden reëel is. Is
deze eis bijvoorbeeld technisch mogelijk? En tegen welke kosten?

b) Een volgende oplossing kan zijn het verminderen van de afwijking die veroorzaakt wordt
door blijvende vervormingen. Indien deze een groot aandeel heeft in de afwijking van het
eindmaatkenmerk op het moment van keuren door de opdrachtgever, dan is het zinvol
om de constructie zo te ontwerpen dat deze vervorming opgevangen kan worden.

c) Als deze eerste twee opties niet van toepassing zijn, dan kan de conclusie getrokken
worden dat de gekozen werkwijzen voor de betrokken bouwelementen niet nauwkeurig
genoeg zijn. Er zullen wijzigingen moeten worden aangebracht in de werkmethode om
de onnauwkeurigheid van het eindmaatkenmerk te laten voldoen.

Kijk om te bepalen welke werkmethode nauwkeuriger moet binnen de van
invloed zijnde deelmaatkenmerken naar díe deelmaatkenmerken die een groot
aandeel hebben (onnauwkeurigheid én invloedsfactor) in de grootte van de
onnauwkeurigheid van het eindmaatkenmerk.

Doorloop met deze nauwkeurigere werkmethode(n) opnieuw het model
maatbeheersingsplan vanaf hoofdstuk  '5.1.1. Werkwijze van naam van het te beschouwen
element'.

2. De voorspelde waarde voldoet aan de daaraan gestelde eisen. De ingezette
werkmethoden kunnen worden gehandhaafd met inachtneming van een aantal vragen:

a) Zijn deelmaatkenmerken met een groot aandeel in de onnauwkeurigheid van het
eindmaatkenmerk gemakkelijk te controleren?

b) Zijn er geen goedkopere werkmethoden, die hetzelfde resultaat hebben?

c) Nemen de werkmethoden risico's met zich mee voor de veiligheid van medewerkers:
m.a.w. zijn er andere werkmethoden die (tegen dezelfde kosten) veiliger zijn?
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4 Hoofduitzetwerk

4.1 Hoofdmeetpunten voor de situatie

Om te achterhalen welke hoofdmeetpunten in het horizontale vlak uitgezet moeten worden,
moeten de uit te zetten montagemarkeringen in diepte- en langsrichting op een rijtje gezet
worden. De uit te zetten montagemarkeringen zijn reeds vastgelegd in de paragraaf
'5 … … 2.  uitzetwerk' onder de hoofdstukken '5 … …   Werkwijze element', waar per te
produceren bouwelement de werkwijze voor het tot stand komen van een uitzetmaat staat
beschreven. Let wel, het betreft díe montagemarkeringen waarbij staat aangegeven dat die
vanaf de hoofdmeetpunten uitgezet moeten worden.
Het op een rij zetten van de montagemarkeringen betekent:

1. De montagemarkeringen ordenen in volgorde van de te produceren bouwelementen;

2. De montagemarkeringen groeperen op basis van een verzameling nog te creëren fictieve
hoofdmeetpunten in/ op een ondergrond (niveau) waar vanaf die groep markeringen
uitgezet kan worden. De volgende niveaus kunnen worden onderscheiden:

- Maaiveld - niveau;

- Bouwput - niveau;

- Betonvloer - niveau;

- Vloerbekistings - niveau;

- Cementdekvloer - niveau.

Een niveau onderscheidt zich door het de ondergrond waarop de markering gerealiseerd
wordt.

Bij de keuze van hoofdmeetpunten ten behoeve van situatieuitzetwerk dient een verzameling
hoofdmeetpunten tenminste te bestaan uit:
- één tweedimensionaal meetpunt;
- één eendimensionaal meetpunt;
- een controlemogelijkheid om de positie van deze punten in de aangegeven dimensies te

kunnen waarborgen.

Kopieer voor het aantal uit te zetten verzamelingen hoofdmeetpunten voor de situatie tabel
30. Vul de verzamelingen hoofdmeetpunten voor de situatie in volgorde van aanbrengen in de
gekopieerde tabellen. Voer voor de aangegeven velden de volgende informatie in:

nummer(reeks) Geef hier de nummers die de hoofdmeetpunten hebben/ krijgen. Deze
nummers dienen bij voorkeur uit een bepaalde serie te bestaan ter
herkenbaarheid op tekening. Bijvoorbeeld: "9000 - nummers"

getal +/- Geef hier globaal aan op welke hoogte ten opzichte van Peil = 0 de
hoofdmeetpunten zitten.

tekeningnaam Vul hier de naam van de (digitale) tekening in waarin deze
hoofdmeetpunten zijn of worden opgenomen.

getal Vul hier in millimeters het getal in voor de maximaal toelaatbare
onnauwkeurigheid  tussen hoofdmeetpunten onderling.

De maximaal toelaatbare onnauwkeurigheid  tussen hoofdmeetpunten
onderling hangt onder meer af van de mate van nauwkeurigheid die
gewenst is bij de totstandkoming van de montagemarkeringen die vanaf
deze hoofdmeetpunten uitgezet moeten worden.
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4.1.1 Uitzetten van horizontale hoofdmeetpunten
De werkwijze van het uitzetten van hoofdmeetpunten is per verzameling hetzelfde. Kopieer
voor het aantal verschillende manieren van uitzetten van een verzameling hoofdmeetpunten
tabel 31 en vul vervolgens de velden in.

opsomming fasenummers Geef hier de nummers van de fasen waarvoor deze werkmethode
van toepassing is.

Om de wijze van uitzetten van deze verzameling hoofdmeetpunten voor de situatie te
beschrijven moet een werkinstructie type 7 ‘het uitzetten van hoofdmeetpunten in de situatie’
opgesteld worden of uit de bibliotheek gekozen worden. Indien deze werkinstructie
overeenkomt met een reeds eerder in het plan gebruikte instructie, dan kan worden volstaan
met het geven van een verwijzing naar het betreffende hoofdstuk waar deze wordt
beschreven.

Voeg de werkinstructie of verwijzing naar een hoofdstuk voor het uitzetten in door te
dubbelklikken op:

W E R K M E T H O D E   ' U I T Z E T T E N    H O O F D M E E T P U N T E N    V O O R    D E    S I T U A T I E '
K I E Z E N

en …

- de tekst van de betreffende werkinstructie daar te plakken of de verwijzing te typen;

- of het hele word-bestand van de betreffende instructie hier in te voegen. (menu: Insert/
Invoegen => File…/ Bestand… => \\instructie type 7.doc)

4.1.2 Herkenbaar maken van horizontale hoofdmeetpunten
Geef in het daarvoor aangegeven veld de wijze aan waarop de horizontale hoofdmeetpunten
in terrein herkenbaar worden gemaakt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het verven van de
hoofdmeetpunten in een nader te benoemen opvallende kleur.

4.2 Hoofdmeetpunten voor de hoogte

Om te achterhalen welke hoofdmeetpunten voor de hoogte uitgezet moeten worden, moeten
de uit te zetten montagemarkeringen in hoogterichting op een rijtje gezet worden. De uit te
zetten montagemarkeringen zijn reeds vastgelegd in de paragraaf '5 … … 2.  uitzetwerk' onder
de hoofdstukken '5 … …   Werkwijze element',  waar per te produceren bouwelement de
werkwijze voor het tot stand komen van een uitzetmaat staat beschreven. Let wel, het betreft
díe montagemarkeringen waarbij staat aangegeven dat die vanaf de hoofdmeetpunten
uitgezet moeten worden.

Het op een rij zetten van de montagemarkeringen betekend:

1. De montagemarkeringen ordenen in volgorde van de te produceren bouwelementen;

2. De montagemarkeringen groeperen op basis van een nog te creëren fictief
hoofdmeetpunt voor de hoogte in/ op een ondergrond (niveau), waar vanaf die groep
markeringen uitgezet kan worden. Zie in het modelplan welke niveaus er onderscheiden
worden.

Bij de keuze van een hoofdmeetpunt ten behoeve van hoogteuitzetwerk dient een
verzameling hoofdmeetpunten tenminste te bestaan uit:
- één eendimensionaal meetpunt;
- een controlemogelijkheid om de positie van dit punt in de hoogte te kunnen waarborgen.
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De uit te zetten hoofdmeetpunten voor de hoogte zullen per bouwlaag genoteerd moeten
worden. Kopieer hiertoe voor het aantal bouwlagen waarop montagemarkeringen voor de
hoogte uitgezet moeten worden tabel 32. Kopieer per bouwlaag een aantal rijen voor de uit te
zetten hoofdmeetpunten op die bouwlaag. Vul per gekopieerde tabel in volgorde van uitzetten
de hoofdmeetpunten voor de hoogte in. Voer voor de aangegeven velden de volgende
informatie in:

Bouwlaag: omschrijving van de bouwlaag

Geef een omschrijving van de bouwlaag waarop hoofdmeetpunten voor
de hoogte uitgezet moeten worden. Bijvoorbeeld: tweede verdieping.

Locatie van de uit te
zetten punten:

t.o.v.
P = 0

t.o.v.

B.K. ? (1)
Aanbrengen op …

Ondergrondconstructie:

Gereed vóór …
Detailuitzetwerk t.b.v. te
monteren bouwelementen:

A (2)

(mm)

Omschrijving locatie getal +/- getal
omschrijving
ondergrond

chronologische
opsomming van
bouwelementen

± getal

V
u

l h
ie

r 
e

e
n

 o
m

sc
h

ri
jv

in
g

 in
 w

a
a

ru
it 

d
e

 lo
ca

tie
 v

a
n

h
e

t/
 d

e
 u

it 
te

 z
e

tt
e

n
 p

u
n

t(
e

n
) 

b
lij

kt
. 

 B
ijv

.
b

u
ite

n
zi

jd
e

 li
ft

ke
rn

 s
tr

a
m

. 
G

-3

G
e

e
f 

h
ie

r 
d

e
 u

it 
te

 z
e

tt
e

n
 h

o
o

g
te

 in
 m

ill
im

e
te

rs
 a

a
n

te
n
 o

p
zi

ch
te

 v
a
n
 P

e
il 

=
 0

G
e

e
f 

h
ie

r 
d

e
ze

lfd
e

 h
o

o
g

te
 in

 m
ill

im
e

te
rs

 a
a

n
 t

e
n

o
p

zi
ch

te
 v

a
n

 d
e

 v
lo

e
r

G
e

e
f 

e
e

n
 o

m
sc

h
ri
jv

in
g

 v
a

n
 d

e
 o

n
d

e
rg

ro
n

d
 w

a
a

ro
p

/
-i
n

 h
e

t 
m

e
e

tp
u

n
t 

g
e

m
a

rk
e

e
rd

 m
o

e
t 

g
a

a
n

 w
o

rd
e

n

B
e

n
o

e
m

 h
ie

r 
in

 v
o

lg
o

rd
e

 v
a

n
 u

itv
o

e
re

n
 d

e
b

o
u

w
e

le
m

e
n

te
n

 w
a

a
rv

a
n

 d
e

 m
o

n
ta

g
e

m
a

rk
e

ri
n

g
e

n
vo

o
r 

d
e

 h
o

o
g

te
 v

a
n

a
f 

d
it 

h
o

o
g

te
m

e
e

tp
u

n
t 

o
ve

r
g

e
b

ra
ch

t 
o

f 
o

p
g

e
h

a
a

ld
 m

o
e

te
n

 w
o

rd
e

n
.

V
u

l h
ie

r 
in

 m
ill

im
e

te
rs

 h
e

t 
g

e
ta

l i
n

 v
o

o
r 

d
e

 m
a

xi
m

a
a

l
to

e
la

a
tb

a
re

 o
n

n
a

u
w

ke
u

ri
g

h
e

id
  

tu
ss

e
n

h
o

o
fd

m
e

e
tp

u
n

te
n

 o
n

d
e

rl
in

g
. 

Z
ie

 o
n

d
e

ra
a

n
 p

. 
2

5
 t

e
r

b
e

p
a

lin
g

  
va

n
 d

e
ze

 w
a

a
rd

e
.
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4.2.1 Uitzetten van hoofdmeetpunten voor de hoogte
Het aanbrengen van hoofdmeetpunten voor de hoogte geschied door het overbrengen van
een hoogtemaat naar een hoger of lager gelegen niveau en door het overbrengen van een
hoogtemaat op een zelfde niveau in de situatie.

Ten behoeve van het overbrengen van een hoogtemaat moeten werkinstructies type 8 ‘het
overbrengen van een hoogtemaat in de hoogte’ en type 9 'het overbrengen van een
hoogtemaat in de situatie' opgesteld worden of uit de bibliotheek gekozen worden.  Voeg de
werkinstructie voor het ophalen respectievelijk het overbrengen van een hoogtemaat in door
te dubbelklikken op:

W E R K M E T H O D E   ' V O O R   H E T   O V E R B R E N G E N   V A N   D E   H O O G T E M A A T   I N

D E   H O O G T E  '   K I E Z E N

respectievelijk …

W E R K M E T H O D E   ' V O O R   H E T   O V E R B R E N G E N   V A N   D E   H O O G T E M A A T   I N

D E   S I T U A T I E  '   K I E Z E N

en  …

- de tekst van de betreffende werkinstructie daar te plakken of de verwijzing te typen;

- of het hele word-bestand van de betreffende instructie hier in te voegen. (menu: Insert/
Invoegen => File…/ Bestand… => \\instructie type 8.doc of type9.doc)

4.2.2 Herkenbaarheid van hoofdmeetpunten voor de hoogte
Geef in het daarvoor aangegeven veld de wijze aan waarop de uit te zetten hoofdmeetpunten
voor de hoogte in terrein herkenbaar worden gemaakt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het
verven van de hoofdmeetpunten in een nader te benoemen opvallende kleur of het
toepassen van speciale markeerstickers of -plaatjes.
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2 Algemene informatie

2.6 De organisatie van de maatvoering

Nu het te verrichten uitzetwerk en montagewerk bekend is, kan de maatvoering op poten
gezet worden.

2.6.1 Het maatvoerdersteam
Vul in tabel 33 de personen in die een team vormen dat verantwoordelijk is voor het
hoofduitzetwerk en/ of het detailuitzetwerk.

Hoofduitzetwerk

naam Geef hier de voor- en achternaam van de persoon belast met het
hoofduitzetwerk (hoofdmaatvoerder).

bedrijfsnaam Vul hier de naam van het bedrijf in waar de hoofdmaatvoerder
werkzaam is.

naam Geef onder de tweede 'naam' de voor- en achternaam van de
persoon die de hoofdmaatvoerder assisteert (assistent maatvoerder).

bedrijfsnaam Vul hier de naam van het bedrijf in waar de assistent maatvoerder
werkzaam is.

Detailuitzetwerk

naam Geef hier de voor- en achternaam van de persoon belast met het
uitzetwerk van montagemarkeringen.

bedrijfsnaam Vul hier de naam van het bedrijf in waar hij/ zij werkzaam is.

naam Geef onder de tweede 'naam' de voor- en achternaam van de
persoon die bij de detailmaatvoering assisteert

bedrijfsnaam Vul hier de naam van het bedrijf in waar de assistent maatvoerder
werkzaam is.

2.6.2 Noodzakelijke afspraken
- Geef in het veld "omschrijving van de plaats" aan waar instructies ten behoeve van het

gebruik van een meetmiddel, -instrument en markeer(hulp)middel moeten worden
gearchiveerd.

- Om te kunnen uitzetten met het Total Station moeten de punten eerst digitaal worden
aangemaakt. Er zijn een aantal computerprogramma's ontwikkeld waarmee onder andere
vanuit een digitale tekening punten aangemaakt kunnen worden.

Geef allereerst aan met welke getallenreeks (getal- getal) hoofdmeetpunten aangemaakt
moeten worden. Zie hiervoor de reeds ingevulde tabellen 30 onder hoofdstuk '4.1
Hoofdmeetpunten voor de situatie'.

Ten behoeve van het digitaal aanmaken van meetpunten moet een werkinstructie type 10
‘het aanmaken van digitale meetpunten' opgesteld worden of uit de bibliotheek gekozen
worden. Voeg de werkinstructie in door te dubbelklikken op:

WE R K M E T H O D E  'A A N M A K E N   D I G I T A L E   M E E T P U N T E N'   K I E Z E N

en  …
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- de tekst van de betreffende werkinstructie daar te plakken of de verwijzing te typen;

- of het hele word-bestand van de betreffende instructie hier in te voegen. (menu:
Insert/ Invoegen => File…/ Bestand… => \\instructie type 10.doc)

- Om de digitale documenten die aangemaakt en gebruikt worden te kunnen archiveren
moet een directorystructuur aangemaakt worden volgens de in tabel 34 aangegeven
structuur. Maak tabel 34 volledig door de laatste velden in te vullen.

 //directorypad/maatbeheersingsplan

Geef hier het directorypad waar de map "maatbeheersingsplan" op het betreffende
netwerk te vinden is. Bijvoorbeeld: "//G:/5237/projectvoorbereiding/maatbeheersingsplan"

Kopieer de laatste regel voor het aantal mappen dat eventueel extra aangemaakt moet
worden, of verwijder deze regel als er geen extra mappen aangemaakt moeten worden.

 Overige map : omschrijving

Geef hier een naam van de
extra aan te maken map.

Geef hier een omschrijving van de digitale documenten
die in deze map gearchiveerd dienen te worden.

- Indien er nog andere afspraken gemaakt moeten worden kunnen die ingevuld worden in
het veld "omschrijving van de afspraak" , anders vul hier in "géén".

2.6.3 Specificaties van de te gebruiken meetmiddelen, -instrumenten en
markeermiddelen

In tabel 35 moeten de te gebruiken meetmiddelen, -instrumenten en markeer(hulp)middelen
bij het maatvoeren gespecificeerd worden. Deze blijken uit de gekozen werkmethoden voor
het uitzetten en monteren onder hoofdstuk 5 en uit de gekozen werkmethode voor het
uitzetten van hoofdmeetpunten onder hoofdstuk 4.

omschrijving 1 Geef hier een omschrijving van het te gebruiken instrument of middel.

omschrijving 2 Vul hier het merk en het type instrument of meetmiddel in.

dd/mm/jj Vul hier de datum in waarop het instrument of middel voor het  laatst is
gekalibreerd. Indien het niet gekalibreerd is, vul dan de tekst in: "nog niet gek."

getal éénheid Geef hier met een getal de onnauwkeurigheid van het instrument of middel
weer, dat het heeft over een afstand- en/ of hoekmeting. Indien het instrument
een Total Station betreft, dan kan in de eerste rij zowel een onnauwkeurigheid
voor een hoek- als een afstandsmeting worden weergegeven.

De éénheid van de onnauwkeurigheid van deze metingen moeten worden
weergegeven in respectievelijk millimeter (vul in: "mm") en milligon ("mgon").

D, H / S Geef hier met deze letters aan waarvoor het instrument of middel voor gebruikt
wordt: detailuitzetwerk (D), hoofduitzetwerk (H) en/ of stelwerk (S).
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2.6.4 Fasering van het uitzetwerk
Het uitzetten van hoofdmeetpunten en montagemarkeringen dient te gebeuren in de
bouwvolgorde. Bij de keuze van de hoofdmeetpunten in hoofdstuk 4 is reeds een ordening
aangebracht in het detailuitzetwerk naar de chronologie van het bouwen. Herleid door middel
van deze gedane ordening de fasen waarin het uitzetwerk verricht zal moeten worden en geef
deze in tabel 36 in volgorde van uitzetten weer.

Kopieer allereerst een aantal regels voor de verschillende verzamelingen hoofdmeetpunten
die per fase uitgezet kunnen worden.

nummer(reeks) Vul hier de nummers van de hoofdmeetpunten waar vanaf
montagemarkeringen uitgezet kunnen worden.

ondergrond Vul hier een omschrijving in van de ondergrond waarop of
waarin de hoofdmeetpunten gemarkeerd moeten worden.

chronologische opsomming
van bouwelementen

Vul hier in volgorde van bouwen de bouwelementen in ten
behoeve waarvan montagemarkeringen vanaf deze
hoofdmeetpunten uitgezet moeten gaan worden.
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6 Afspraken voor de productie van
maatkenmerken

Om afwijkingen ten aanzien van de voorspelde nauwkeurigheden op tijd te kunnen signaleren
zal er planmatig nagemeten moeten worden. Al reeds in een vroeg stadium kan dan het
verdere verloop van het proces aangepast of bijgestuurd worden.

Om afspraken te kunnen maken omtrent deze maatcontrole, zal eerst een inventarisatie
gedaan moeten worden naar de te controleren maatkenmerken. Die inventarisatie dient op
basis van de volgende vraag gedaan te worden:

De vraag waarmee de te controleren maatkenmerken binnen de voorspelling van een
eindmaatkenmerk (zie tabellen 29) geïnventariseerd kunnen worden luidt:

Welke minimale combinatie aan maatkenmerken moet op welk tijdstip door welke partij (Intern of
Extern) gecontroleerd worden opdat …

a) …  daarmee alle in de voorspelling voorkomende deelmaatkenmerken gedekt4 op
overschrijding zijn;

b) …  in een vroeg stadium overschrijdingen geconstateerd worden en daarmee op tijd
gecorrigeerd kunnen worden;

c) …  minimale inspanning moet worden gedaan door eigen medewerkers.

Om de inventarisatie compleet te maken is het nuttig na te gaan of vast te stellen:
- op welk(e) eindmaatkenmerk(en) het maatkenmerk invloed heeft;
- wie de producent (in de breedste zin van het woord) is van het maatkenmerk;
- met welke maximale meetafwijking de controle verricht mag worden.

Binnen de voorspelling van de onnauwkeurigheid van een EMK (tabellen 29) kunnen tevens
op basis van het rekenkundige product tussen: "de onnauwkeurigheid van een
deelmaatkenmerk O(98%) en de invloedsfactor λ" deelmaatkenmerken onderscheiden
worden.

van belang zijnde deelmaatkenmerken
O(98%)    

[± … mm]
invloedsfactor product

scheluwte prefab gevel element merk 1 6 1/3 2.00
scheluwte prefab gevel element merk 2 6 1/3 2.00
te lood stellen prfab gevel element merk 1 4 2/3 2.67
te lood stellen prfab gevel element merk 2 4 2/3 2.67
stellen diepteaanslag 1 4 1 4.00
stellen diepteaanslag 2 4 1 4.00
verticale kromming prefab gevelelement merk 1 5 1 5.00
verticale kromming prefab gevelelement merk 2 5 1 5.00

Voorspelde onnauwkeurigheid van het 
eindmaatkenmerk O(98%): 11

figuur 6: Voorbeeld van een tabel 29;
deelmaatkenmerken met een groot aandeel in de onnauwkeurigheid van het EMK zijn vetgedrukt

Dit onderscheid geeft een mate van belangrijkheid aan het controleren van
deelmaatkenmerken die een groot aandeel in de onnauwkeurigheid van het
eindmaatkenmerk hebben.

                                                    
4 gevrijwaard tegen risico
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Per veroorzaker van maatafwijkingen moeten afspraken worden gemaakt.

6.1 Te maken afspraken met neven-, onderaannemers en
leveranciers

Kopieer in zijn geheel het hoofdstuk '6.1.1.  Afspraak tussen de werkvoorbereiding en naam van
de producent' voor het aantal productieprocessen waaromtrent afspraken gemaakt moeten
worden met producenten (de neven-, onderaannemers en/ of leveranciers). Vul per hoofdstuk
in het veld in de titel de naam van de producent waarmee de afspraak gemaakt moet worden.

Kopieer voor de te controleren maatkenmerken een aantal rijen van tabel 37 en vul deze
vervolgens in:

Omschrijving deel- of
eindmaatkenmerk

Geef hier een omschrijving van het maatkenmerk (waaruit o.a. blijkt dat
het een DMK of EMK betreft) waarover afspraken gemaakt moeten
worden. Deze worden automatisch genummerd.

getal Geef hier in millimeters de ideale waarde van de afmeting aan.

code(ringen) Geef hier de coderingen van eindmaatkenmerken aan waarvoor het
maatkenmerk van invloed is. Indien geen: vul dan in "géén".

In tabel 38 dient een gedetailleerde omschrijving van de te maken afspraken gegeven
worden. Kopieer hiertoe eerst een aantal regels van tabel 38 voor het in tabel 37 aantal
aangegeven te controleren maatkenmerken.

Voorschriften en instructies
omtrent het productieproces.

Geef hier de voorschriften en instructies aan omtrent de invulling
en het verloop van het productieproces. Bijvoorbeeld met welke
middelen en technieken er moet worden geproduceerd.

t(a)/ t(m) of t(k) Geef het moment aan waarop aan het keuringscriterium voldoen
moet worden:

t(a) : tijdstip van afleveren van deelmaatkenmerken;
t(m) : tijdstip waarop het eindmaatkenmerk (EMK) tot stand komt, of;
t(k) : moment van keuring van het EMK op contractspecificaties

door de opdrachtgever.

± getal Vul hier in millimeters het getal in voor de maximaal toelaatbare
maatafwijking van het maatkenmerk. De maximaal toelaatbare
maatafwijking is te herleiden uit de in de voorspelling (tabel 29) gebruikte
onnauwkeurigheden voor de betreffende maatkenmerken.

 NB.  Vul enkel gehele waarden in.

waarbij 70%
tussen de ±getal

Geef hier eventueel een sub-tolerantiegrens door een tweede getal in te
voeren. Een sub-tolerantiegrens voor de onnauwkeurigheid van een
maatkenmerk waarbij ca. 70% van de waarden binnen die grenzen liggen
wordt berekend door de tolerantie te delen door het getal 21/3.

NB. Door het eisen van sub-tolerantiegrenzen zullen de afwijkingen van een seriematig
voorkomend maatkenmerk eerder naar een normale verdeling neigen. Zie de
toelichting van een normale verdeling onder de verantwoording van hoofdstuk 5 in het
model maatbeheersingsplan.
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Voorschriften/ instructies omtrent
bewaking maatkwaliteit. Geef hier voorschriften en instructies aan omtrent:

- de uitvoering van controlemetingen (door wie, wanneer, waarmee, hoe en hoe
nauwkeurig);

- de manier van registreren en rapporteren van controlemetingen indien deze niet door de
aannemer zelf worden gedaan; maak hiervoor eventueel gebruik van een rapportageblad
type 4 'Registreren van te controleren maatkenmerken'. Voeg deze dan toe aan bijlage b.
'rapportagebladen' van het MBP en geef hier de verwijzing naar bijlage b. als volgt aan:
"zie rapportageblad 4 bij hst. nummer in bijlage b.".

- de grootte en samenstelling van de steekproef indien het een seriematig voorkomend
maatkenmerk betreft. Gebruik eventueel voor het bepalen hiervan instructieblad type h
'het bepalen van de grootte en de samenstelling van een steekproef'.

Geef tot slot in tabel 39 aan of deze afspraken met de betrokken producent mondeling of
schriftelijk gemaakt moeten worden door één van de twee velden te verwijderen, bijvoorbeeld:

NB.     Deze afspraken dienen mondeling schriftelijk overeengekomen te worden.

6.2 Te maken afspraken met eigen ploegen

Kopieer in zijn geheel het hoofdstuk '6.21.  Afspraak tussen de werkvoorbereiding en de
omschrijving van de ploeg voor het aantal productieprocessen waaromtrent afspraken
gemaakt moeten worden met werkploegen die in eigen dienst zijn. Vul per hoofdstuk in het
veld in de titel een omschrijving van de ploeg waarmee de afspraak gemaakt moet worden.

Kopieer voor de te controleren maatkenmerken een aantal rijen van tabel 40 en vul deze
vervolgens op dezelfde wijze in volgens de handleiding bij tabel 37.

In tabel 41 dient tevens een gedetailleerde omschrijving van de te maken afspraken gegeven
worden, volgens voorbeeld in tabel 38. Kopieer hiertoe eerst een aantal regels van tabel 41
voor het in tabel 40 aantal aangegeven te controleren maatkenmerken.
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7 Bewaken van de maatkwaliteit

Per veroorzaker van maatafwijkingen moet nagegaan worden of daadwerkelijk aan de
gemaakte afspraken wordt voldaan.

7.1 Bij neven-, onderaannemers en leveranciers

Kopieer in zijn geheel het hoofdstuk '7.1.1.  Te bewaken maatkwaliteit bij naam  van de
producent' voor het aantal productieprocessen waarvan de maatkwaliteit bij producenten
bewaakt moet worden. Vul per hoofdstuk in het veld in de titel de naam van de producent die
verantwoordelijk is voor de te leveren kwaliteit van maatkenmerken.

Geef in tabel 42 een omschrijving van het resultaat van het betreffende productieproces
waarvoor de producent verantwoordelijk is door een opsomming van maatkenmerken te
geven. (Het resultaat van een productieproces is altijd een verzameling maatkenmerken.)

Door het invullen van tabel 43 kan gecontroleerd worden of de inhoud van het
productieproces gebeurt volgens datgene wat afgesproken is.

1.  Te controleren invulling van het productieproces tijdens de aanvang van de productie t(i)

omschrijving van de te
controleren onderdelen

Geef hier de onderdelen van de inhoud van het productieproces
waarop gecontroleerd moet worden. Zie hoofdstuk 6, tabel 37
'voorschriften en instructies aan omtrent de invulling en het verloop
van het productieproces'.

naam van de controleur Vul hier de naam van persoon of partij die de controle uitvoert.

naam contactdocument + paginanummer waarin afspraak over invulling van het proces staat,   óf:

Vul hier de naam van het contractdocument met paginanummer in waar de afspraak staat,    óf:

dit maatbeheersingsplan pagina paginanummer

Indien de afspraak uit hoofdstuk 6 van het maatbeheersingsplan blijkt, geef het paginanummer.
(Verwijder de optie die overbodig blijkt)

wijze van registreren Geef hier aan wat de manier van registreren en rapporteren van
controlemetingen is. Maak hiervoor eventueel gebruik van een
rapportageblad type 4 'Registreren van te controleren maatkenmerken'.
Voeg deze dan toe aan bijlage b. 'rapportagebladen' van het MBP en
geef hier de verwijzing naar bijlage b. als volgt aan: "zie rapportageblad
4 bij hst. nummer in bijlage b.".

naam/ namen Vul hier de namen of ev. de functienamen in aan wie het gecontroleerde
gerapporteerd moet worden.  NB.   Aan de persoon die beslist of het
proces bijgesteld moet worden dient zéker gerapporteerd te worden.
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Om het resultaat van het proces te controleren moet tabel 44 ingevuld worden. Kopieer
hiertoe allereerst een aantal regels voor de te keuren maatkenmerken als resultaat van dit
productieproces.

2.  Controleren van het resultaat van het productieproces: een verzameling maatkenmerken

omschrijving maatkenmerk Vul hier het maatkenmerk in dat gecontroleerd moet worden. Zie
hiervoor de gemaakte afspraken met de producent omtrent
maatkenmerken.

DMK op t(p)/ EMK op t(m) Geef hier aan op welk tijdstip het soort maatkenmerk
gecontroleerd dient te worden.

getal 1 Vul hier in millimeter het getal in voor de ideale waarde van het maatkenmerk.
(NB. dezelfde afgesproken waarde als in tabel 37)

getal 2 Vul hier in millimeters het getal in voor de toelaatbare onnauwkeurigheid die de
meting mag hebben.

getal 3 Vul hier in millimeter het getal in voor de maximaal toelaatbare maatafwijking
dat het maatkenmerk mag hebben. (NB. dezelfde afgesproken waarde als in
tabel 28)

naam van de
controleur

Vul hier de naam van persoon of partij die de controle uitvoert.

wijze van
registreren

Geef hier aan wat er van de controle geregistreerd moet worden. Maak
hiervoor eventueel gebruik van rapportageblad type 4 'Registreren van te
controleren invulling van een productieproces'. Voeg deze dan toe aan bijlage
b. 'rapportagebladen' van het MBP en geef hier de verwijzing naar bijlage b. als
volgt aan: "zie rapportageblad 4 bij hst. nummer in bijlage b.".

naam/ namen Vul hier de namen of ev. de functienamen in aan wie het gecontroleerde
gerapporteerd moet worden.  NB. Aan de personen die beslissen of het product
afgekeurd moet worden, of de personen die beslissen dat er aanpassingen
verricht moeten worden dient zéker gerapporteerd te worden.

Tabel 45 moet ingevuld worden om die eindmaatkenmerken te laten controleren waarbij nog
wijzigingen kunnen worden verwacht als gevolg van het vervormen van de gemonteerde
bouwconstructie. Deze blijken uit de reeds ingevulde tabellen 24, 25 en 26 onder de
paragrafen  '5...2.1   Te verwachten afwijking EMK door vervorming van elementen onder invloed
van fysische en chemische omstandigheden tussen t(m) en t(k)'.

3.  Te keuren eindmaatkenmerken rond het tijdstip van keuren van het eindmaatkenmerk door de
opdrachtgever op t(k)

omschrijving
eindmaatkenmerk

Vul hier het eindmaatkenmerk in dat gecontroleerd moet worden.
Zie hiervoor de tabellen 24, 25, 26.

De overige velden kunnen volgens tabel 34 ingevuld worden.

Indien er geen eindmaatkenmerken zijn waarbij op het tijdstip van keuren door de
opdrachtgever nog afwijkingen kunnen worden verwacht als gevolg van vervormingen, dan
kan punt 3. in zijn geheel worden verwijderd.
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7.2 Bij eigen ploegen

Kopieer in zijn geheel het hoofdstuk '7.2.1.  Te bewaken maatkwaliteit bij omschrijving  van de
ploeg' voor het aantal productieprocessen waarvan de maatkwaliteit bij eigen ploegen
bewaakt moet worden. Vul per hoofdstuk in het veld in de titel een omschrijving van de eigen
ploeg die verantwoordelijk is voor de te leveren kwaliteit van maatkenmerken.

De tabellen 46, 47, 48 en 49 kunnen geheel naar voorbeeld van de tabellen 42 tot en met 45
onder hoofdstuk '7.1 Bij neven-, onderaannemers en leveranciers'  van de handleiding
ingevuld worden.   NB. In tegenstelling tot in tabel 43 kan bij een eigen ploeg in tabel 47 enkel
alleen de optie "een invulling volgens afspraak in het maatbeheersingsplan" plaatsvinden.
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Inhoudsopgave maatbeheersingsplan

Om alle aanpassingen in de inhoudsopgave van het maatbeheersingsplan te verwerken,
moet deze weer 'up-to-date' worden gemaakt. Ga met de wijzer op de inhoudsopgave van het
maatbeheersingsplan staan, geef een rechter muisknop en kies in het menu voor de optie
"Update field/ Veld bijwerken". Kies indien gevraagd de optie "Update entire table/ In zijn
geheel bijwerken".

figuur 7:   Het 'up-to-date' maken van de inhoudsopgave van het maatbeheersingsplan

Voorblad maatbeheersingsplan

Neem in de verzendlijst (tabel 50) de partijen op die als belanghebbende partij onder
hoofdstuk '2.2.1 Belanghebbende partijen' staan genoemd, tenzij de projectdirectie hier anders
over denkt.

naam

functie

Vul hier de naam en eventueel de functie in van diegene die het
maatbeheersingsplan moet ontvangen.

bedrijfsnaam Vul hier de naam van de organisatie in waarvoor degene werkzaam is.

versie Vul hier de laatst verzonden (of te verzenden) versie in van het
maatbeheersingsplan.

Alleen de eerste regel van de verzendlijst staat ingesteld om te worden afgedrukt. Wanneer
meerdere personen worden opgenomen in de verzendlijst moeten de overige regels zo
worden ingesteld dat deze ook worden afgedrukt. Het aanpassen van deze instelling staat
beschreven bij de toelichting van tabel 51.
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Diegene die belast is met het up-to-date houden van het maatbeheersingsplan, zal ook zorg
moeten dragen voor het verzenden van de gewijzigde bladen met de nieuwe voorbladen.

Bijvoorbeeld:  Een werkwijze voor het monteren van prefab elementen is veranderd. Nu dient
een nieuw voorblad gemaakt te worden met een gewijzigd versienummer. Dit nieuwe
voorblad moet samen met de bladen voor de veranderde montagewijze verzonden worden
onder een begeleidend schrijven waarmee de ontvanger de aanpassingen aan zijn
maatbeheersingsplan simpel kan uitvoeren.

In tabel 51 moet tot slot de naam van het project worden ingevuld, de naam van degene die
het maatbeheersingsplan heeft opgesteld, en een datum waarop de eerste versie wordt
uitgebracht (dd - mm - jjjj).

Het aangeven van een nieuwe versie (bijvoorbeeld de tweede) kan door de rij onder de oude
aangegeven versie te selecteren en middels het menu "Format/ Opmaak" => "Font/
Lettertype" ervoor te zorgen dat de optie "Hidden/ Verborgen tekst" niet aangevinkt staat.

figuur 8:  De optie "Hidden" moet niet aangevinkt zijn



Bijlage I

Bijlage 1

Overzicht van eindmaatkenmerken die in een bouwconstructie onderscheiden kunnen worden.

(Figuren overgenomen uit: Maatbeheersing in de bouw, een ontwikkeling van uitzetmethoden5)

                                                    
5 Hoof, P.A.J. van, Maatbeheersing in de bouw: een ontwikkeling van uitzetmethoden. Helmond: Dissertatiedrukkerij Wibro, 1986
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