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       Samenvatting 
  

  

Dit onderzoekverslag geeft inzicht in de training van bedrijfsvoerders. Training van bedrijfsvoerders is 

een belangrijke activiteit van netbeheerders. De veiligheid van het hoogspanningsnet en de 

betrouwbaarheid van het elektriciteitsvoorzieningssysteem is afhankelijk van de kennis en vaardigheden 

van bedrijfsvoerders. Het doel van dit verslag is dan ook het ontwikkelen van een trainingsprogramma 

voor bedrijfsvoerders werkzaam in een bedrijfsvoeringscentrum. De hoofdvraag in dit verslag is: Welke 

factoren spelen een rol op het trainingsprogramma van bedrijfsvoerders, werkzaam in een 

bedrijfsvoeringscentrum van een elektriciteitsnetbeheerder? 

 

De ontwikkelingen en trends in de elektriciteitssector worden beschreven aan de hand van toepassing 

van duurzame energie, uitbreiding van het elektriciteitsinfrastructuur, marktkoppeling, koppelen van de 

elektriciteitsnetten van landen, samenwerken op systeemveiligheid, dynamisch gebruik van netten en 

congestie in het hoogspanningsnet. Deze ontwikkelingen hebben (in)direct invloed op de 

bedrijfsvoering, het bedrijfsvoeringsysteem en de training van bedrijfsvoerders.  

De Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) en de Energy Management System (EMS) 

functies worden beschreven. De SCADA/EMS systemen vormen een belangrijk gereedschap voor de 

bedrijfsvoerder voor de ondersteuning van de werkzaamheden. De historische ontwikkelingen en 

soorten SCADA/EMS systemen, de EMS functies Automatic Generation Control, Netwerk Applicaties, 

Dispatcher Training Simulator, Man-Machine Interface en de ontwikkelingen in de markt van 

SCADA/EMS systemen worden beschreven. Daarna is de bedrijfsvoering geanalyseerd aan de hand van 

het bedrijfsvoeringcentrum, de bedrijfsprocessen, alarmafhandeling, risicomanagement en human 

factors aspecten. Hierbij is gekeken of uit de beschrijvingen verbetervoorstellen afgeleid kunnen 

worden voor de ontwikkeling van een trainingsprogramma. 

 

Analyse van trainingen wijst uit dat de trainingstijd van bedrijfsvoerders onnodig lang en inefficiënt is, 

door het ontbreken van een professionele trainingsorganisatie, een trainingsprogramma en 

gestructureerde methode en modellen. Het Instructional System Design (ISD) model blijkt een 

geschikte methode om trainingen gestructureerd te ontwikkelen. Dit model is beschreven en toegepast. 

Toepassing van deze methode en gebruik van een juiste trainingsbenadering leidt tot betere trainingen. 

Bovendien kan het leereffect van trainingen verbeterd worden door toepassing van metacognitieve 

vaardigheden, cognitieve strategieën en leerprincipes voor volwassenen.  

 

Het bestaande trainingsprogramma van TenneT wordt geëvalueerd en verbetervoorstellen afgeleid. 

Hiervoor zijn de eisen/verbetervoorstellen die zijn afgeleid bij de analyse van de netwerkbedrijven als 

toetsingscriteria gehanteerd aangevuld met de verbetervoorstellen die zijn afgeleid uit het Instructional 

System Design model en het leerproces.  
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Een basistraining en een gevorderd trainingsvoorstel zijn ontwikkeld met de belangrijkste leerblokken 

en de daarbij behorende leereenheden. Het ISD-model en de verbetervoorstellen zijn bij de 

ontwikkeling als uitgangspunten gebruikt. Daarna is een praktisch model, het vijfstappenmodel, 

gepresenteerd en beschreven. Dit model is aan de hand van een leereenheid uitgewerkt met de 

verschillende stappen waarop gelet moet worden. Het ontwikkelde trainingsprogramma kan gebruikt 

worden om nieuwe en ervaren bedrijfsvoerders te trainen. Dit programma is eventueel aan te passen of 

uit te breiden aan eigen specifieke behoeften van bedrijfsvoering.  

De algemene conclusies van dit onderzoek zijn dan ook dat effectieve en efficiënte trainingen 

ontwikkeld kunnen worden door:  

a. Inrichten van een goede organisatie met trainingsbeleid, trainingsafdeling, trainingsruimte, 

trainingsimulator, trainers, trainingsplan, formele documentatie, operationshandbook, Best-practice 

documenten, examencommissie en toetsing;  

b. Toepassen van een gestructureerde methode met front-end-analyse, evaluatie en validatie van het 

programma; 

c. Analyse van reallife storingen en inrichten van een storingsdatabase;  

d. Toepassen van Human factors aspecten als informatieverwerking en besluitvorming; 

e. Toepassen van metacognitieve vaardigheden zoals plannen, selecteren, verbinden verfijnen en 

monitoren; 

f. Toepassen van cognitieve strategieën zoals, clustering, ruimtelijk, taken vooraf, beeldende 

vergelijkingen, herhaling en geheugensteun;  

g. Gestructureerd trainen met heldere omschrijving van ratio, doelen, activiteiten, evaluatie en 

feedback. 

 

Een vergelijkend veldonderzoek bij negen regionale en landelijke elektriciteitsnetbeheerders in binnen- 

en buitenland is uitgevoerd. De regionale netbedrijven zijn Delta Netwerkbedrijf, Liander Netbeheer, 

Enexis Netwerk Noord, Enexis Netwerk Zuid. De buitenlandse netbeheerders zijn het Vlaamse Gewest 

en TSO ELIA (België), TSO Swissgrid (Zwitserland), TSO National Grid (Verenigde Koninkrijk) en 

TSO RTE (Frankrijk). Dit onderzoek heeft verbetervoorstellen opgeleverd. Daarna is een cross-sector 

vergelijking uitgevoerd bij Verkeersleidingcentrum Nederland, Luchtverkeersleiding Nederland en 

Prorail/NS om inzicht te krijgen in de organisatie van de training en overeenkomsten en verschillen te 

identificeren tussen deze bedrijven en de elektriciteitsnetbedrijven. Deze analyse heeft geen significante 

aanvullende verbetervoorstellen opgeleverd, vanwege het specifieke karakter van deze 

netwerkbedrijven.  
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       Voorwoord 
  

  

"Modern technology has become a total phenomenon for civilization, the defining force of a new social 

order in which efficiency is no longer an option but a necessity imposed on all human activity", aldus de 

Franse filosoof, techniek-socioloog en theoloog Jaques Ellul. Hij schreef veel over de "technological 

society" met een deterministische invalshoek, en tevens het belangrijkste thema die een bedreiging 

vormt voor de menselijke vrijheid door moderne technologie.  

 

Een belangrijk aspect in onze "technological society" is het product elektriciteit. Een aantal geleerden in 

Amerika heeft een lijst gemaakt van de belangrijkste technologische ontwikkelingen in de 20
e
 eeuw. 

Elektriciteit staat in deze ranglijst aan de top. Zonder elektriciteit zouden veel van de andere 

technologische ontwikkelingen zoals auto, vliegtuig, computer, ruimtevaart, telefoon, internet, 

huishoudelijke apparaten, radio en televisie op de lijst onmogelijk zijn geweest. Elektrische apparatuur 

heeft veel taken van de mens overgenomen in het huishouden en in de zakelijke situatie. Hieruit blijkt 

dat het directe effect van elektriciteit op de kwaliteit van het leven heel groot is.  

De complexiteit van de “technological society” van een land hangt sterk af van de hoeveelheid 

elektriciteitsproductie en elektriciteitsconsumptie per hoofd van de bevolking. Elektriciteit is een 

primaire levensbehoefte in een geavanceerde technologische samenleving.  

 

Dit verslag is een afstudeeronderzoek uitgevoerd in opdracht van de landelijke netbeheerder TenneT 

TSO bv uit Arnhem ter afsluiting van de opleiding Innovation Sciences aan de Technische Universiteit 

Eindhoven. Dit onderzoek bestaat enerzijds uit literatuuronderzoek, anderzijds uit gesprekken met 

mensen uit het veld van negen regionale en landelijke elektriciteitsnetbeheerders in binnen- en 

buitenland en drie netwerkbedrijven buiten de elektriciteitssector in Nederland.  

De bedrijfsvoering van deze bedrijven wordt geanalyseerd en gekeken welke factoren een rol spelen bij 

de training van bedrijfsvoerders. Uit de analyse worden verbetervoorstellen afgeleid en toegepast om 

een trainingsprogramma te ontwikkelen voor de training van bedrijfsvoerders bij TenneT.  

 

Op deze plek wil ik iedereen bedanken die mij geholpen heeft bij dit onderzoek. Mijn eerste begeleider 

Dr. Geert Verbong en Prof. Wil Kling beiden TU/e en mijn bedrijfsbegeleiders de heren Drs. Rob 

Eggink en Dr. ir. Jeroen van Waes. Mijn dank gaat ook uit naar Jan Barnhoorn en Gerrit Adema, senior 

bedrijfsvoerders, voor hun tijd en deskundigheid. Veel dank ben ik ook verschuldigd aan de personen 

die ik voor hoofdstuk 5 heb mogen interviewen: Hubert Vingerhoed van Elia, Steve Mc Kenzie van 

National Grid, Daniel Ribaillier van RTE, Luigi Luongo van Swiss Grid, Jan van Rooijen van Essent 

Netwerk Zuid, Cees Hoeben en Han Bruins van Essent Netwerk Noord, Wijnand Mijnders van Delta 

Netwerkbedrijf en Geert Menting van Liander Netbeheer. Dank ook aan de personen die ik voor 

hoofdstuk 6 heb mogen interviewen: Onno Haasakker van Luchtverkeersleiding Nederland, David 

Stokkel van ProRail en Dik Sturm van Verkeersleidingcentrum Utrecht.  
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1    Inleiding 
  

  

1.1 Aanleiding   

De huidige samenleving is niet meer voor te stellen zonder elektriciteit. Dit wordt pas duidelijk als de 

levering van elektriciteit door een storing wordt onderbroken. Zonder elektriciteit komt alle 

economische activiteit tot stilstand. Dit illustreert het ongeval in de Tieler- en Bommelerwaard.  

 

Ongeveer 50.000 huishoudens in de Tieler- en Bommelerwaard zaten op 13 december 2007 zonder 

elektriciteit, nadat de vorige avond een Apache-helikopter tegen een hoogspanningsmast bij Herwenen 

was aangevlogen. Door de stroomstoring hebben naar schatting 80.000 mensen geen elektriciteit. Het 

betreft bewoners van Zaltbommel, Kerkdriel, Hedel, Hurwenen, Bruchem, Rumpt, Waardenburg, 

Meteren, Deil, Tuyl, Spijk, Gameren, Ammerzoden, Poederoijen, Acquoy, Aalst, Rossum, Brakel, 

Zuilichem, Well en Haaften. (bron: NRC, 2007) 

 

De levering van elektrische energie door de productiebedrijven is tot een zo grote perfectie gebracht, dat 

het beschikbaar hebben van elektriciteit min of meer een vanzelfsprekendheid is geworden. De 

opwekking, transmissie en distributie van elektriciteit vereist een samenspel van techniek en 

vakmanschap om de bereikte perfectie te handhaven en te continueren, en waar mogelijk verder te 

perfectioneren. Dit leidt ertoe dat vele vraagstukken opgelost moeten worden om tot betrouwbare, 

veilige en economische verantwoorde levering van elektriciteit te komen. Tussen productie en afname 

ligt een omvangrijk en complex systeem ten grondslag. Figuur 1.1 geeft de weg aan die elektriciteit 

aflegt van producent tot consument via een samenspel van productie, transport en distributie.  

D 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1.1 Samenspel van productie, transport en distributie.  

 

De opgewekte elektriciteit wordt via hoogspanningslijnen naar de eindverbruikers getransporteerd. De 

betrouwbaarheid van dit systeem wordt bepaald door de afzonderlijke elementen en door de structuur 

van de hoogspanningsnetten. De transmissie gebeurt in het overgrote deel van het land op een spanning 

van 380 kV, in het noorden en noordoosten met een spanning van 220 kV. De hoofdtransporten vinden 

plaats op 150 kV en 110 kV. Deze regionale 150 kV en 110 kV netten hebben op één of meer plaatsen 

aankoppelingen met de 380 kV en 220 kV netten. Het Nederlandse 380 kV hoogspanningsnet is op vijf 

plaatsen gekoppeld met de hoogspanningsnetten van België en Duitsland via 380 kV 

hoogspanningslijnen en met het hoogspanningsnet van Noorwegen via een 500 kV gelijkstroomkabel.  
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De elektriciteitssector is de laatste jaren door de liberalisering van de energiemarkt sterk in beweging. 

De nieuwe Elektriciteitswet, die op 30 juni 1998 door de Eerste Kamer is goedgekeurd, stelt dat de 

elektriciteitsnetten onafhankelijk moeten worden door productie en transmissie van elkaar te scheiden, 

om marktwerking mogelijk te maken. Deze onafhankelijkheid kan alleen worden gewaarborgd door alle 

netten in aparte netbedrijven onder te brengen. Een reactie hierop is de splitsingswet, die in maart 2007 

door de Eerste Kamer is goedgekeurd. Deze wet heeft mogelijk gemaakt dat vanaf januari 2008 alle 150 

kV netten en 110 kV netten bij TenneT zijn ondergebracht. Dit houdt in dat TenneT de bedrijfsvoering 

van deze regionale netten gaat uitvoeren. De scheiding van de netten resulteerde in een aantal extra 

taken voor TenneT. De twee belangrijkste taken van TenneT zijn de systeemdiensten en de 

transportdiensten.  

 

Systeemdiensten bestaan uit, het bewaken van de robuustheid van het systeem, het handhaven van de 

systeembalans tussen vraag en aanbod van elektriciteit, het coördineren bij het voorkomen en herstellen 

van onderbrekingen en aanhouden van reservevermogen om een storing te kunnen opvangen. 

Transportdiensten bestaan uit het zorgdragen voor voldoende transportcapaciteit om transporten te 

kunnen garanderen, signaleren en opheffen van transportbeperkingen, beheersen van de spanning, 

uitwisselen van blindvermogen en congestion & security management. Deze twee diensten worden 

vanaf de bedrijfsvoeringscentra in Arnhem en Ede geleverd. De landelijke 380 kV en 220 kV netten 

worden vanaf Arnhem bestuurd en bewaakt en de regionale 150 kV en 110 kV netten vanaf Ede. Het 

centrum in Ede is in 2009 gebouwd om de regionale netten te bewaken en te besturen. Beide centra 

kunnen elkaars taken overnemen.  

 

De transmissienetwerken zijn door scheiding van productie en transmissie en integratie van de regionale 

netwerken omvangrijker en complexer geworden. De bedrijfsvoerders in deze centra hebben hierdoor te 

maken met een groter hoogspanningsnetwerk, uitgebreider takenpakket, complexere bedrijfsvoering, 

grotere hoeveelheid te verwerken data, intensievere communicatie en coördinatie met marktpartijen en 

andere centra, meer kans op storingen et cetera. Dit alles legt een grote druk op de bedrijfsvoerders en 

vereist parate kennis van het elektriciteitvoorzieningsysteem in het algemeen en bedrijfsvoering in het 

bijzonder. De vereiste kennis moet bijgehouden worden door regelmatig te trainen.  

 

In dit verslag wordt een trainingsprogramma ontwikkeld om bedrijfsvoerders te trainen. Dit is gedaan 

door de bedrijfsvoering van twaalf netbedrijven te analyseren, in zowel binnen als buiten de 

elektriciteitssector. De netbedrijven zijn; vier regionale netbeheerders in Nederland, één regionale 

netbeheerder in België en vier landelijke netbeheerders in België, Frankrijk, Engeland en Zwitserland. 

Bij dit onderzoek zijn ook drie netbedrijven buiten de elektriciteitsector betrokken, te weten luchtvaart, 

de spoorwegen en het wegverkeer. Dit is gedaan om te vergelijken hoe zij hun bedrijfsvoering hebben 

ingericht. Uit de analyse zijn verbetervoorstellen afgeleid en als criteria meegenomen om een algemeen 

trainingsprogramma te ontwikkelen om bedrijfsvoerders te trainen.  
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1.2 Doel en onderzoeksvragen  

1.2.1 Doelstelling 

De doelstelling van dit onderzoek is als volgt:  

 

 

 

 

1.2.2 Probleemstelling 

De probleemstelling van dit onderzoek is als volgt:  

 

 

 

 

Uit deze probleemstelling kunnen de volgende deelvragen geformuleerd worden: 

 

Deelvraag 1:   

Wat zijn de ontwikkelingen en trends in de elektriciteitssector? Welke invloed hebben deze 

ontwikkelingen op de werkzaamheden, verantwoordelijkheden, veilige bedrijfsvoering en training van 

de bedrijfsvoerders? Welke innovaties zijn tussen nu en 5 jaren te verwachten in de sector en welke van 

deze innovaties zullen toegepast worden bij TenneT?  

 

Deelvraag 2:  

Wat zijn Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) / Energy Management Systems (EMS) 

systemen? Wat betekenen de ontwikkelingen in SCADA  / EMS systemen voor de werkzaamheden van 

de bedrijfsvoerder? Definities, begrippen, soorten systemen, aanbieders, innovaties en ontwikkelingen 

van deze systemen worden gegeven.  

 

Deelvraag 3  

Welke bedrijfsvoeringsaspecten spelen een rol bij de training van bedrijfsvoerders? Is de huidige 

situatie van de training bij TenneT voldoende met het oog op de ontwikkelingen in de elektriciteitssector 

en SCADA / EMS systemen? Analyseer dit aan de hand van de bedrijfsvoeringssituatie bij TenneT.  

 

Deelvraag 4:  

Hoe hebben regionale netwerkbedrijven en Transmission System Operators (TSO's) het 

trainingsprogramma opgezet. Wat zijn de ervaringen van deze TSO's bij het samenvoegen van de 

regionale centra tot een landelijk centrum? Welke innovaties gebruiken zij in hun situatie? Onderzoek 

de  situatie  bij andere netwerkbedrijven en TSO's die lijken op de situatie bij TenneT. Wat kan TenneT 

van ze leren? 

 

Deelvraag 5:  

Hoe hebben netwerkbedrijven buiten de elektriciteitssector de bedrijfsvoering en training ingericht? 

Welke innovaties zijn tussen nu en 5 jaren te verwachten en welke hiervan kunnen bij TenneT toegepast 

worden? Wat zijn de overeenkomsten en verschillen tussen deze bedrijven en 

elektriciteitsnetwerkbedrijven. Onderzoek de situatie in de luchtvaartsector, spoorwegsector en 

wegverkeer.  

Ontwikkel een trainingsprogramma voor bedrijfsvoerders werkzaam in een bedrijfsvoeringscentrum 

van een elektriciteitsnetbeheerder.  

 

Welke factoren spelen een rol op het trainingsprogramma van bedrijfsvoerders, werkzaam in een 

bedrijfsvoeringscentrum van een elektriciteitsnetbeheerder? 
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Deelvraag 6:  

Wat zijn criteria voor een goed trainingsprogramma? Ontwikkel met deze criteria een 

trainingprogramma voor bedrijfsvoerders. 

  

1.3 Scope  

Het onderzoek betreft het ontwikkelen van een trainingsprogramma voor bedrijfsvoerders werkzaam in 

een bedrijfsvoeringcentrum van een elektriciteitsnetbeheerder. Hiervoor zijn achtereenvolgens de 

ontwikkelingen en trends in de elektriciteitssector, het SCADA/EMS systeem en de bedrijfsvoering 

geanalyseerd en eisen afgeleid voor het trainingsprogramma. Het SCADA/EMS systeem is het 

belangrijkste hulpmiddel voor de bedrijfsvoerder. Kennis van dit systeem is onmisbaar voor een veilige 

en betrouwbare elektriciteitsvoorziening. Het bedrijfsvoeringcentrum is de “driver’s seat” van een 

elektriciteitsvoorzieningssysteem. Hier is nader ingegaan op de bedrijfsvoering, de 

bedrijfsvoeringsprocessen, taken van de bedrijfsvoerder, menselijke factoren, alarmafhandeling en 

risicomanagement.  

In dit verslag wordt ook de bedrijfsvoering van vier regionale netbeheerders in Nederland, één regionale 

netbeheerder in België en vier landelijke netbeheerders in België, Frankrijk, Engeland en Zwitserland 

geanalyseerd. Ook de bedrijfsvoering van drie netwerkbedrijven buiten de elektriciteitsector is 

geanalyseerd. Bij de analyse is telkens gekeken of er verbetervoorstellen afgeleid kunnen worden voor 

het trainingsprogramma van TenneT.  

 

1.4 Onderzoeksmethode  

Onderzoek naar trainingen in bedrijfsvoeringcentra van elektriciteitsnetbeheerders is heel schaars. Uit 

de weinige onderzoeken die zijn uitgevoerd, blijkt dat gestructureerde trainingen zelden voorkomen. Dit 

onderzoek richt zich op de training van bedrijfsvoerders in bedrijfsvoeringcentra van 

elektriciteitsnetbeheerders.  

Dit onderzoek heeft een beschrijvend karakter. Via questionnaire, telefonische vragen en interviews zijn 

data verzameld en geanalyseerd, die inzicht geven in de bedrijfsvoering en training van 

bedrijfsvoerders. Verder is bureauonderzoek uitgevoerd, met jaarverslagen, Company brochures, 

internetsites, lange termijn ontwikkelingsplannen en literatuurstudie van handleidingen, documentaties, 

trainingsprogramma's en publicaties van technisch wetenschappelijke artikelen in vakbladen zoals IEEE 

Transactions on Power Systems, en van productspecifieke publicaties van leveranciers als Siemens,  

Landis & Gyr, Alsthom en ABB.  

Voor dit onderzoek zijn negen elektriciteitsnetwerkbedrijven in binnen- en buitenland geïnterviewd. 

Daarnaast zijn drie netwerkbedrijven buiten de elektriciteitssector geïnterviewd om te vergelijken hoe 

zij hun bedrijfsvoering hebben ingericht, rekening houdend met de specifieke karakter van de 

elektriciteitssector? De interviews zijn afgenomen op locatie. Tijdens de gesprekken lag de nadruk op de 

onderwerpen infrastructuur, bedrijfsvoeringsysteem, bedrijfsvoering en organisatie van de training. Ook 

zijn gesprekken gevoerd met de bedrijfsvoerders in het bedrijfsvoeringcentrum.  

De verzamelde informatie per bedrijf is geanalyseerd en gekeken of deze verbetervoorstellen opleveren. 

De data verzameling is ook aangevuld met een analyse van de situatie bij TenneT. Hierbij is onderzocht 

welke tekortkomingen het trainingsprogramma van TenneT heeft en hoe het programma verbeterd kan 

worden. De afgeleide verbetervoorstellen zijn verzameld, geanalyseerd en gebruikt bij de ontwikkeling 

van een trainingsprogramma voor TenneT.  
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1.5 Conceptueel model  

De onderzoeksopdracht is voor de analyse van de probleemstelling opgesplitst in een aantal 

deelgebieden. Deze deelgebieden zijn in figuur 1.2 in een conceptueel schema weergegeven. Dit schema 

is van belang bij het bepalen van de relaties tussen de verschillende deelgebieden.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1.2 Het conceptuele schema.  

 

De relaties tussen de deelgebieden zijn als volgt te definiëren:  

1. Ontwikkelingen in de elektriciteitsector leiden tot nieuwe bedrijfsvoeringseisen en 

trainingsbehoeften voor bedrijfsvoerders in bewakingcentra. 

2. Een Supervisory Control and Data Acquisition/Energy Management Systems (SCADA/EMS) 

systeem is het computersysteem voor de bewaking en besturing van 

elektriciteitvoorzieingssystemen. Het is een belangrijk gereedschap voor de bedrijfsvoerders bij 

het uitvoeren van de dagelijkse werkzaamheden. 

3. Bedrijfsvoering is het geheel van informatie verzamelen, verwerken en analyseren, monitoren, 

bedienen, communiceren, beslissingen nemen en doorvoeren. Dit zijn belangrijke vaardigheden 

die bedrijfsvoerders moeten hebben tijdens bedrijfsvoering.  

4. De betrouwbaarheid van het elektriciteitsvoorzieningssysteem is afhankelijk van de kennis, 

vaardigheden, ervaring en prestaties van de bedrijfsvoerders en moet regelmatig worden 

bijgehouden via training.  

5. Regelmatig investeren in innovaties dragen bij, aan een veilige bedrijfsvoering en een hoge 

beschikbaarheid van het transportsysteem.  

6. “Lessons learned” bij netwerkbedrijven buiten de elektriciteitssector kunnen bijdragen in de 

bedrijfsvoering bij TenneT.  

7. Eisen van elektricteitsnetwerkbeheerders kunnen toegepast worden voor het trainingsprogramma.  

7 
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8. Eisen van netwerkbedrijven buiten de elektriciteitssector kunnen toegepast worden voor het 

trainingsprogramma.  

 

1.6 Opzet van het verslag  

Het verslag bestaat uit twee delen. Deel 1 gaat over de analyse van de bedrijfsvoering van 

netwerkbedrijven binnen en buiten de elektriciteitssector en het afleiden van verbetervoorstellen voor de 

ontwikkeling van een trainingsprogramma. Deel 2 gaat over de ontwikkeling en implementatie van een 

trainingsprogramma.  

 

Hoofdstuk 2 behandelt kort de ontwikkelingen en trends in de elektriciteitssector in Nederland en de te 

verwachten innovaties bij bedrijfsvoering in de komende vijf jaren. Hoofdstuk 3 behandelt het 

bedrijfsvoeringsysteem, SCADA/EMS. Deze systemen worden veel toegepast in de bedrijfsvoering van 

netwerkbedrijven. In hoofdstuk 4 wordt de bedrijfsvoering bij TenneT in de context van 

systeemdiensten en transportdiensten besproken. Welke hulpmiddelen heeft de bedrijfsvoerder tot 

zijn/haar beschikking voor het uitvoeren van de dagelijkse werkzaamheden? In hoofdstuk 5 wordt een 

analyse uitgevoerd van vier regionale elektriciteitsnetbeheerders in Nederland en één in België en vier 

landelijke buitenlandse elektriciteitsnetbeheerders en gekeken of er verbetervoorstellen afgeleid kunnen 

worden voor het trainingsprogramma. In hoofdstuk 6 wordt een analyse uitgevoerd van drie 

netwerkbedrijven buiten de elektriciteitssector en gekeken of er overeenkomsten dan wel 

ontwikkelingen zijn die bij TenneT gebruikt kunnen worden. In hoofdstuk 7 worden de belangrijkste 

verbetervoorstellen uit de analyse gegeven. In hoofdstuk 8 wordt achtergrond informatie gegeven over 

ontwikkelen van interactieve trainingen en een generiek model behandeld voor het ontwerpen van 

gestructureerde trainingen. In hoofdstuk 9 wordt het bestaande trainingsprogramma geëvalueerd. In 

hoofdstuk 10 wordt een trainingsprogramma ontwikkeld voor de training van bedrijfsvoerders. In 

hoofdstuk 11 worden conclusies getrokken.  

 

De bijlagen geven aanvullende informatie over de gebruikte afkortingen en termen (bijlage A), 

Programma van Eisen (bijlage B), SCADA/EMS systeem (bijlage C), een korte beschrijving van alle 

onderzochte netbeheerders (bijlage D), en netwerkbedrijven buiten de elektriciteitssectror (bijlage E) en 

hints over goede trainingen, metacognitieve vaardigheiden, werkplan voor een trainingssessie en 

functiebeschrijving (bijlage F).  
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Deel 1    Onderzoek 
  

 Hoofdstuk 2 Ontwikkelingen en trends in de elektriciteitssector  

 Hoofdstuk 3 Bedrijfsvoeringsysteem, SCADA / EMS  

 Hoofdstuk 4 Bedrijfsvoering  

 Hoofdstuk 5 Netbeheerders – benchmark  

 Hoofdstuk 6 Cross-sector vergelijking  

 Hoofdstuk 7 Conclusies deel 1  
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2    Ontwikkelingen en trends in de elektriciteitssector 
  

  

Dit hoofdstuk gaat in op de eerste deelvraag van de probleemstelling: Wat zijn de ontwikkelingen en 

trends in de elektriciteitsector? Welke invloed hebben deze ontwikkelingen op de werkzaamheden, 

verantwoordelijkheden, veilige bedrijfsvoering en training van bedrijfsvoerders? Welke innovaties zijn 

tussen nu en 5 jaren te verwachten? Welke van deze innovaties zullen toegepast worden bij TenneT? De 

ontwikkelingen en trends in de elektriciteitssector worden besproken aan de hand van ontwikkelingen in 

duurzame energie, het transportnet en internationale grensverbindingen. Daarna worden enkele 

ontwikkelingen en kwesties besproken die de komende jaren in de bedrijfsvoering een belangrijke rol 

zullen spelen. Het hoofdstuk sluit af met de belangrijkste conclusies.  

 

2.1 Ontwikkelingen en trends  

Belang elektriciteit 

Elektrische energie is van groot belang voor het functioneren van de huidige moderne sameleving. Veel 

systemen en processen zijn afhankelijk van elektriciteit. Zo is elektriciteit een basisvoorwaarde voor 

economische ontwikkeling en op haar beurt is economische ontwikkeling een basisvoorwaarde voor 

elektrische energie. Elektrische energie is de afgelopen 130 jaren ontwikkeld tot één van de grootste 

sectoren. Het elektriciteitssysteem is ontwikkeld tot een van de meest kritische en complexe systemen. 

Deskundigen verwachten dat het aandeel in de totale energie consumptie in de komende decennia 

verder zal toenemen door toepassing van intelligente processen en systemen in de sector zelf en 

daarbuiten. Simulatieberekeningen wijzen uit dat de landelijke maximale belasting in Nederland in 2050 

toe zal nemen tot 34 GW. Deze piekbelasting zal ergens in de wintermaanden optreden. Deze 

toenemende consumptie is ook in andere landen waar te nemen, vooral in de ontwikkelde landen in 

Europa, Japan en Noord-Amerika.  

 

Liberalisering 

De energiesector in Nederland en daarbuiten heeft grote veranderingen ondergaan. Er heeft een omslag 

in het denken over de mogelijkheden van marktwerking in de energiesector plaatsgevonden. De 

Elektriciteitswet 1998 beschrijft de liberalisering van de stroomvoorziening in Nederland. Hierin wordt 

aandacht besteed aan het toezicht op de markt, taken van netbeheerders, aansluitvoorwaarden, regels 

voor import en export, levering van stroom en regels voor opwekking van duurzame (groene) 

elektriciteit. De wet maakt productie van elektriciteit volledig vrij. Het liberalisatieproces is gefaseerd 

ingevoerd, alle partijen hebben de kans gekregen zich goed voor te bereiden. Aan de vraagkant is de 

markt stap voor stap vrijgemaakt. De grootverbruikers waren in 2002 vrij, daarna volgde de 

middengroep zakelijke gebruikers en in 2003 de kleine consumenten en in 2004 was de markt geheel 

vrij. In een geliberaliseerde markt zullen aan de aanbodkant meer spelers actief worden. In een 

dergelijke markt is het nog maar de vraag of energieproducenten rekening zullen houden aan de 

maatschappelijke belangen zoals energiebesparing en het milieu. Hierin moet de overheid sturen via 

regelgeving. Zonder stimulerende maatregelen zal dit remmend werken op de groei van duurzame 

energie.  

 

 

Duurzame energie 
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De voorraden fossiele brandstoffen zoals steenkolen, aardolie en aardgassen dreigen eind deze eeuw 

uitgeput te zijn, door het uitblijven van de acceptatie van duurzame energiebronnen. De verbranding 

ervan belast het milieu met de uitstoot van CO2, zure regen, smog en draagt bij aan het broeikaseffect. 

Steeds meer studies wijzen uit dat de opwarming van de aarde verband houdt met de toenemende 

energie consumptie. Het gebruik van duurzame energiebronnen is één van de oplossingen om het 

milieuprobleem op te lossen of te beteugelen. Daarom is een verschuiving bij de productie van 

elektriciteit van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen noodzakelijk. Duurzame 

energiebronnen raken nooit uitgeput en zijn beter voor het milieu, vanwege het duurzame karakter. De 

technieken voor duurzame energie worden steeds beter en voordeliger door de vele onderzoeken die 

wereldwijd gedaan worden. Zo bedroeg in 2005 de opwek uit duurzame energiebronnen ongeveer 6% 

en zal in 2050 toenemen tot ongeveer 50%. De resterende 50% zal opgewekt worden uit fossiele 

brandstoffen.  

Door de vele bezwaren tegen het verbranden van fossiele brandstoffen krijgen duurzame 

energiebronnen steeds meer aandacht. De belangrijkste alternatieven zijn kernenergie, zonne-energie, 

windenergie, biomassa en waterkracht. De voorraad uranium als energiedrager is in ruime mate 

aanwezig, maar het gebruik ervan in Nederland stuit op bezwaren, zoals; ongeluk met een kernreactor, 

afval van de reactor en mogelijke verspreiding van kernwapens. Daarom zal dit alternatief niet verder 

worden besproken. De overige alternatieven zullen hier kort aan een verkennende analyse worden 

onderworpen.  

 

Windenergie 

De mogelijkheden voor windenergie in Nederland is gunstig door het vlakke landschap en de 

windsnelheid, gemiddeld tussen 5 m/s landinwaarts en 7,5 m/s langs de kuststrook. Hierbij zijn twee 

opties mogelijk, onshore en offshore. Grootschalig windturbineopwek onshore is beperkt tot enkele 

duizenden megawatts, vanwege hoge bevolkingsdichtheid langs de kust, horizonvervuiling en 

geluidsoverlast. De mogelijkheid voor grootschalige offshore windturbineparken is veel gunstiger. De 

beschikbaarheid ten opzichte van onshore is een factor twee hoger door een constante windaanbod. Een 

ander verschil is de verspreide opwek aan land, terwijl bij offshore de opwek geconcentreerd is tot 

windturbineparken. De opwek per windturbine ligt tussen 2-5 MW, die gecombineerd kan worden tot 

een windturbinepark van ongeveer 200 MW. Het kabinet wil in 2020 minimaal 6000 MW opwekken op 

de Noordzee. De hoeveelheid windenergie neemt de komende jaren toe van 2,3 GW in 2009 tot 5,6 GW 

in 2016. 

Tennet is bezig met een studie naar de mogelijkheden voor de aanleg van een onderzeese 

elektriciteitskabel naar Denemarken, Cobra-kabel. Deze kabel moet vanaf 2016 

offshorewindturbineparken verbinden met het hoogspanningsnet. De kabel zal bijdragen aan een grotere 

inzet van duurzame energie en kan voor beide landen grotere voordelen opleveren. Denemarken kan 

elektriciteit naar Nederland exporteren als er veel windenergie wordt geproduceerd en vanuit Nederland 

importeren als er geen wind is in Denemarken. De wind waait niet altijd en in zulke periodes kan de 

kabel bijdragen aan de leveringszekerheid in Denemarken en de concurrentie op de Europese markt 

verscherpen. Denemarken heeft een overschot aan windenergie en het aandeel zal de komende jaren 

sterk toenemen.  

De opwek van windenergie met windturbines is vrij onzeker, doordat de opwek afhankelijk is van het 

windaanbod. De opwek kan/moet tijdens perioden met veel wind teruggeregeld worden, maar tijdens 

perioden met weinig wind is opwek niet mogelijk. Daarom moet opwek met conventionele eenheden 

altijd beschikbaarbaar zijn, om tegemoet te komen aan de dagelijkse belastingvraag en om variaties in 

de opwek met windenergie op te kunnen vangen.  
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Zonne-energie 

Het zonne-energie aanbod in Nederland is sterk wisselend. Dit komt door de geografische ligging van 

Nederland, ongeveer 52 graden noorderbreedte, die niet erg gunstig is voor grootschalige zonne 

energieopwek. De opwek is sterk afhankelijk van de zonnestralen overdag, en kan afhankelijk van de 

jaargetijde en de bewolking variëren van 20 Watt/m
2
 tot 1000 Watt/m

2
. Zo is de maximale zonnestraling 

op 21 juni gemeten op 1000 Watt/m
2, 

onder een hoek van 61,5 graden. En de maximale straling op 21 

december gemeten op 300 Watt/m
2
, onder een hoek van 14,5 graden. De toepassing van zonne-energie 

is beperkt tot zonneboilers en fotovoltaïsche (PV) elektriciteit. Het geïnstalleerd vermogen aan 

fotovoltaïsche elektriciteit was in 1996 in Nederland 3,3 MWp. De verwachting is dat het geïnstalleerde 

vermogen in 2020 toe zal nemen tot 1.450 MWp, ongeveer 1,5 % van het totale energieverbruik. Een 

verklaring voor het beperkte gebruik is de hoge prijs van zonnepanelen. De laatste jaren is een dalende 

tendens waar te nemen door technische ontwikkeling, maar niet voldoende om concurrerend te worden 

met elektriciteit opgewekt met conventionele energiedragers. De opwek van zonne-energie is vrij 

onzeker. De PV-opwek kan wel teruggeregeld worden bij een overschot aan elektriciteitsopwek, maar 

kan niet opgeregeld worden bij een tekort aan zonnestralen.  

 

Energie uit biomassa en afval 

Biomassa is vegetatie zoals bomen, resthout, bladeren, gras, groenten, fruit en tuinafval. Bovendien 

maakt biomassa deel uit van afval uit huishoudens of industrie. Biomassa wordt snel afgebroken en 

omgezet in kooldioxide en water, dus in broeikasgassen. Desondanks wordt het gebruikt om 

broeikaseffect te beperken. Hoe zit dat? Bij verbranden van fossiele brandstoffen voegen we koolstof in 

de vorm van kooldioxide aan de atmosfeer toe, maar ook water, kleine hoeveelheden methaan en stof. 

Bij verbranden van biomassa voegen we geen broeikasgassen aan de afmosfeer toe, want de koolstof is 

kort tevoren door fotosynthese uit de afmosfeer in planten en bomen opgenomen. Het gebruik van 

biomassa is dus duurzaam en dat van fossiele brandstof niet. Het verschil tussen niet-duurzaam en 

duurzaam schuilt dus in het verschil in duur van de koolstofkringloop voor fossiele brandstof en die 

voor biomassa. Dus, niet-duurzaam duurt lang en duurzaam duurt kort.  

 

Wie de uitstoot van broeikasgassen serieus neemt gaat twijfelen aan afvalverbrandingsinstallaties, AVI's. 

Tweederde van de afval is brandbaar. De ene helft daarvan is biomassa, het andere fossiel. Vergelijking 

van de rendementen met die van fossiel gestookte centrales, 40%, leert dat per eenheid elektriciteit de 

dubbele hoeveelheid broeikasgas wordt uitgestoten. Als dezelfde hoeveelheid elektriciteit wordt 

opgewekt in fossiel gestookte centrales is de uitstoot dus de helft. Dit betekent dat storten van afval de 

voorkeur verdient boven verbranden. Er ontstaat op een aantal plaatsen een opslag van vele stoffen met 

als hoofdbestanddeel koolstof. Door afsluiting blijven verrotting en oxidatie beperkt. Het gaat om 

miljoenen tonnen per jaar. Ontginning van deze opslag wordt interessant zodra nieuwe technologie een 

hoger rendement oplevert, AVI-Moerdijk is een voorbeeld.  

 

Ook installaties voor het gebruik van biomassa als brandstof moeten evenveel of minder broeikasgas 

uitstoten als bij gebruik van fossiele brandstoffen. Op het ogenblik is dat beperkt mogelijk in 

kolengestookte centrales door biomassa bij de brandstof te mengen. Het rendement in de 

kolenvergassingscentrale in Buggenum is nog hoger dan bij kolenstook en levert bijmengen nog meer 

elektriciteit uit biomassa op. Op kleinere schaal biomassa verbranden of vergassen is pas op langere 

termijn met een hoger rendement haalbaar.  

De mensen die met deze ontwikkelingen bezighouden moeten niet haasten. Er is nog te weinig 

biomassa. Biomassa moet eerst groeien. Het is ook niet nodig om een nieuw soort intensieve landbouw 

te ontwikkelen. Het is voldoende om een gedeelte van dit land als natuurgebied in te richten en op die 
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manier een groeiende opslag van biomassa te scheppen. De bladeren die elke herfst van bomen en 

struiken vallen zijn ook goed. Humus en veen zijn een goede opslag van koolstof. De opslag van 

koolstof in de vorm van biomassa vormt voor een land een strategische reserve die op langere termijn of 

in geval van nood aangesproken kan worden om de tekorten op te vullen. Dit voegt een nieuw element 

toe aan landinrichting. Nieuwe technologie is voor de opslag nauwelijks nodig, wel nieuw denken.  

 

Energie uit waterkracht 

De mogelijkheden voor energie productie uit waterkracht is in Nederland vrij beperkt. Het Nederlandse 

landschap is vlak en heeft geen mogelijkheden om "buffervoorraden" water aan te leggen in stuwmeren. 

Elektriciteitsproductie uit getijde centrales is enigszins mogelijk, maar zeer beperkt vanwege het kleine 

hoogte verschil tussen eb en vloed. De totale hoeveelheid geproduceerde vermogen in vergelijking met 

de totale vraag is marginaal.  

Nederland importeert elektriciteit uit waterkracht vanuit Noorwegen via een HVDC kabel. Deze kabel 

is begin 2008 in gebruik genomen. De dagbelastingscurve in Noorwegen en Nederland verschilt nogal. 

De productie in Nederland vindt voornamelijk plaats in thermische centrales, terwijl in Noorwegen 

volledig uit waterkracht wordt geproduceerd. Door deze verschillen kunnen beide landen profiteren van 

de HVDC koppeling. De waterkracht wordt in natte perioden in grote stuwmeren opgeslagen, terwijl 

Nederland juist in die periode gebruik kan maken van waterkracht. De stroomrichting is vaak van 

Noorwegen naar Nederland, maar het komt vaak voor dat de stroomrichting 's nachts omslaat van 

import naar export of gedurende enkele uren overdag. Dit heeft te maken met het prijsverschil of een 

tekort in Noorwegen. De HVDC koppeling zorgt ook voor een hogere leveringszekerheid en tot vrijere 

handel in elektrische energie.  

 

2.2 Elektriciteitsinfrastructuur  

Onafhankelijk netbeheer 

De toenmalige minister van Economische Zaken heeft in 2004 een wetsvoorstel opgesteld om de 

energiemarkt te stimuleren. De kern van dit voorstel was, een onafhankelijk beheer van de netten vanaf 

110 kV en hoger die centraal belegd is bij één partij. Dit voorstel heeft uiteindelijk geleid tot de Wet 

Onafhankelijk Netbeheer (WON, ook splitsingswet). Deze wet heeft mogelijk gemaakt dat TenneT 

vanaf 1 januari 2008 verantwoordelijk is voor het beheer van de netten vanaf 110 kV en hoger. De 

netten lager dan 110 kV zijn in beheer van de regionale netten gebleven. De splitsing van de netten is 

beter voor de betrouwbaarheid van de elektriciteitsvoorziening en vergemakkelijkt het toezicht op de 

kwaliteit van het netbeheer. Deze rol als netbeheerder past in de strategie van TenneT om een sterk 

onafhankelijk landelijk transportnet te realiseren en dit verder te ontwikkelen met behoud van de 

kwaliteit. TenneT wil uitgroeien tot een sterke landelijke netbeheerder. Door de overname is de totale 

netlengte toegenomen met een factor drie tot 9000 km, en het totale aantal stations met een factor vijf 

tot 270. Overname van de regionale netten betekent, overname van de beheertaken en dus integratie van 

de regionale bedrijfsvoering in het bedrijfsvoeringsproces van TenneT. Een snelle rondgang langs de 

verschillende centra levert het volgende beeld op:  

 TenneT Zuid Holland, 150 kV netten in de provincie Zuid Holland ondergebracht in Ede; 

 Liander Netbeheer met bewakingcentrum in Arnhem, 150 kV netten in de provincies Gelderland, 

Flevoland, Noord Holland en het 110 kV net in de provincie Friesland zijn ondergebracht in Ede; 

 Enexis Netwerk Noord met bewakingcentrum in Zwolle, 110 kV netten in de provincies Groningen, 

Drenthe en Overijssel zijn ondergebracht in Ede; 

 Delta Netwerkbedrijf met bewakingcentrum in Middelburg, 150 kV netten in de provincie Zeeland 

zijn ondergebracht in Ede; 
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 Enexis Netwerk Zuid met bewakingcentrum in Weert, 150 kV netten in de provincies Brabant en 

Limburg zijn ondergebracht in Ede;  

 Stedin Netbeheer Utrecht met bewakingcentrum in Utrecht, 150 kV netten in de provincie Utrecht. 

 

Alle regionale 150 en 110 kV netten zullen vanaf het bedrijfsvoeringcentrum in Ede bewaakt en bediend 

worden. Dit nieuwe centrum fungeert tevens als uitwijkvoorziening voor het landelijke centrum in 

Arnhem. Beide centra fungeren als elkaars back-up. Toch is er onderscheid gemaakt in de uit te voeren 

taken. De systeemdiensttaken zijn in Arnhem ondergebracht en de transportdiensttaken in Ede. 

Systeemdiensten hebben betrekking op handhaven van de balans, uitwisseling van het vermogen met 

het buitenland en beschermen en herstellen, terwijl transportdiensten betrekking hebben op spanning- en 

blindvermogenshuishouding, netveiligheidsanalyse, signaleren en opheffen van transportbeperkingen in 

binnenlandse netten en op grensverbindingen.  

Een omvangrijk elektriciteitsvoorzieningssysteem wordt meestal opgesplitst in deelsystemen die elk 

vanuit een centrum worden bewaakt en bestuurd. De oorzaak van een dergelijke opsplitsing kan gelegen 

zijn: 

 In historische ontwikkeling, elektriciteitsnetten zijn klein begonnen vanuit een eiland en geleidelijk 

gegroeid tot grote netten met een eigen bewakingcentrum; 

 In spanningsniveau, afhankelijk van de functie die een bepaald spanningsniveau heeft in het totale 

systeem kan dit elektriciteitsnet vanuit een bewakingcentrum worden bestuurd;  

 In regio, bedrijven en aandeelhouders willen invloed uitoefenen op de bedrijfsvoering.  

 

Het transportnet 

Gewoonlijk zijn de huidige elektriciteitsystemen grote complexe systemen die een groot geografisch 

gebied bestrijken met duizenden bedrijfsmiddelen. Het elektriciteitsvoorzieningsysteem bestaat uit 

hoogspanningslijnen, kabels, transformatoren, laadstroomcompensatiemiddelen. Dit wordt aangeduid 

met het (transport)net. Naast basis energie technische componenten worden ook andere ondersteunende 

technieken toegepast zoals elektronica, communicatietechniek, regeltechniek, besturingstechnologie, 

informatietechnologie en intelligente sytemen. Verder zijn op dit net de opwekeenheden aangesloten, 

direct via machinetransformatoren of via een net van een ander spanningsniveau. De opgewekte 

elektriciteit wordt via het omvangrijke transportnet naar de eindverbruikers getransporteerd. De grote 

eindverbruikers zijn direct aangesloten op het transportnet en de kleinere op een lagere spanning. De 

netten in Nederland kunnen globaal onderscheiden worden in:  

 Extra hoge spanningsnetten, dit zijn de 380 kV en 220 kV netten, aangemerkt als koppelnet.  

 Regionale hoogspanningsnetten, dit zijn de 150 kV en de 110 kV netten, aangemerkt als  

transportnet.  

 Distributienetten, dit zijn de 50 kV netten voornamelijk in de provincies Noord Holland, Zuid 

Holland en Utrecht en de netten van 25 kV, 20 kV, 10 kV, 6 kV en 3 kV.  

 

Het onderscheid in netten van verschillend spanningsniveau wordt in andere landen anders ingevuld. 

Een exceptie hierop vorm het koppelnet, die de netten en de productiecentrales aan elkaar koppelen. 

Deze netten hebben als taak het tijdelijk verlenen van onderlinge steun bij een storing in het ene net aan 

andere netten in de vorm van het beschikbaar stellen van vermogen, het over en weer uitwisselen van 

vermogen. Door deze taken vergroten koppelnetten de betrouwbaarheid en efficiëntie van de 

elektriciteitsvoorziening.  
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Ruim de helft van de productie van elektriciteit in Nederland wordt opgewekt op enkele grote 

productielokaties zoals in Eemshaven, Maasvlakte, Borssele, Amsterdam Hemweg en Maasbracht. De 

aansluiting van deze productie-eenheden vindt meestal plaats op het transportnet, maar kan op elk 

spanningsniveau zijn, afhankelijk van het productievermogen. Via het transportnet wordt het opgewekte 

vermogen over grote afstanden getransporteerd van de productielocatie naar de verschillende afnemers. 

De afgeleverde elektriciteit aan de distributienetten moet aan belangrijke eisen voldoen zoals juiste 

spanning in het overdrachtspunt, continue levering, constante frequentie et cetera. Deze eisen vragen 

voortdurende aandacht van de bedrijfsvoerder voor de spanninghuishouding en blindvermogen, 

handhaven van de balans tussen productie en belasting, bewaken van de uitwisseling met het 

buitenland, de belastingverdeling in het net en de beschikbare transportcapaciteit in het koppelnet.  

 

Het Nederlandse 380 kV transportnet heeft internationale grenskoppelingen; in het Oosten met het 

Duitse 380 kV-net en in het Zuiden met het Belgische 380 kV-net en in het Noorden met Noorwegen via 

een gelijkstroomkabel. Het Duitse 380 kV-net heeft op haar beurt internationale grensverbindingen met 

de netten van haar buurlanden en België weer met haar buurlanden Nederland en Frankrijk. Op deze 

wijze zijn alle landen in West-Europa elektrisch met elkaar gekoppeld. De gecoördineerde 

bedrijfsvoering van al deze netten ligt in handen van de Unie voor de Coördinatie van Transport van 

Elektriciteit (UCTE).  

De UCTE is een technisch samenwerkingsverband van 27 landen. De leden van de UCTE zijn de TSO‟s 

van de aangesloten Europese landen. De UCTE vervult een coördinerende en bemiddelende rol tussen 

de TSO‟s en doet onderzoek naar de bedrijfszekerheid, de lange termijn capaciteitsplanning van de 

elektriciteitsvoorziening, stimuleert de verspreiding van kennis en doet allerlei technische onderzoeken 

die van belang zijn voor de TSO‟s. Door de liberalisering van de energiemarkt in Europa ontstond er 

behoefte aan meer samenwerking tussen al de TSO‟s. Hiervoor is de ETSO, European Transmission 

System Operators, opgericht. ETSO is een organisatie van 36 Europese netbeheerders. Het gaat om 

netbeheerders uit alle lidstaten van de Europese Unie behalve Malta, Noorwegen, Romenië en 

Zwitserland. Binnen de ETSO werken de TSO‟s nauw samen met betrekking tot de bepaling van de 

capaciteit van grensverbindingen, congestie op internationale verbindingen.  

Het elektriciteitsnet van de UCTE is op 1 oktober 1998 officieel parallel gekoppeld met de CENTREL-

organisatie bestaande uit de elektriciteitsnetten van Polen, Tsjechie, Slowakije en Hongarije. Deze 

organisatie is in 1992 opgericht met als doel onderlinge samenwerking, harmonisatie en aansluiting op 

het UCTE-netwerk. De UCTE werkt ook samen met NORDEL, een blok bestaande uit de 

Scandinavische landen.  

UCTE streeft naar een efficiënte en bedrijfszekere werking van de gekoppelde hoogspanningsnetten en 

een basis te leggen voor een brede Europese elektriciteitsmarkt ten gunste van alle marktpartijen. Het 

belangrijkste doel van de liberalisering van de elektriciteitsmarkt is het stimuleren van de concurrentie 

tussen de deelnemende partijen, met als resultaat lage prijzen en een betere kwaliteit. In een vrije markt 

zijn klanten vrij om te beslissen waar en bij wie ze de elektriciteit kopen.  

Het 380 kV-net wordt landelijk uitgebreid en er komen nieuwe koppelingen met het buitenland; 

onderzeese elektriciteitskabel naar Groot-Brittannië en naar Denemarken, 2
e
 kabel naar Noorwegen en 

een vierde verbinding met Duitsland. TenneT investeert de komende jaren flink aan de uitbreiding en 

versterking van het transportnet, versterking van de markt en inpassing van duurzame elektriciteit.  
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2.3 Belangrijke ontwikkelingen en kwesties  

De ontwikkelingen die hiervoor besproken zijn, hebben (in)direct invloed op de bedrijfsvoering. Echter, 

de onderwerpen die de komende jaren daadwerkelijk belangrijk gaan worden, zijn hier gepresenteerd. 

Ofschoon, de opsomming niet de pretentie heeft volledig te zijn.  

 TSO Security Cooperation (TSC) 

Elf netbeheerders (TSO's) in Europa zijn een decentraal initiatief gestart om de regionale 

samenwerking te bevorderen op het gebied van systeemveiligheid. De betrokken netbeheerders 

hebben het samenwerkingsverband "TSO Security Cooperation" (TSC) opgericht om een 

permanente TSO security Panel samen te stellen, nieuwe samenwerking voor bedrijfsvoeringscentra 

te bieden en een gemeenschappelijke IT-platform voor gegevensuitwisseling en de uitvoering van 

gemeenschappelijke veiligheidsbeoordelingen (CTDS) te realiseren. Het primaire doel van TSC is 

de totale systeemveiligheid van het UCTE netwerk te waarborgen. De deelnemende netbeheerders 

zijn; Austrian Power Grid, Tiwag Netz, VKW Netz (Oostenrijk), Čeps (Tsjechië), 50 Hz 

Transmission, Amprion, EnBW Transportnetze, Transpower (Duitsland), PSE Operator (Polen), 

Swissgrid (Oostenrijk) en TenneT TSO. Dit samenwerkingsverband staat open voor deelname van 

andere netbeheerders.  

Common Tool for Data exchange and Security Assessment (CTDS), ontvangt operationele 

prognoses van elf TSO's en verwerkt deze informatie tot bruikbare data, voert 

netveiligheidsberekeningen uit en geeft de resultaten door aan de deelnemende netbeheerders. De 

netbeheerders kunnen met deze resultaten hun bedrijfsvoering afstemmen om de optimale werking 

van het elektriciteitssysteem te waarborgen. Dit gebeurt één dag vooruit en later in realtime. Het IT-

systeem is bedoeld om het dagelijkse coördinatieproces tussen de netbeheerders over 

congestiemanagement en leveringszekerheid te ondersteunen en te verbeteren. CTDS is een systeem 

om onverwachte transporten in het net tussen de deelnemende netbeheerders te beheersen, en te 

voorzien in de toenemende grensoverschrijdende handel en het groeiende elektriciteitstransport. 

CTDS is in de IT-systemen van de deelnemende netbeheerders geïntegreerd en 2010 in gebruik 

genomen.  

 

 HVDC kabel tussen Nederland-Groot-Brittannië (BritNed) 

TenneT en het Britse National Grid realiseren een onderzeese elektriciteitskabel tussen Nederland en 

Groot-Brittanië. De kabel wordt begin 2011 in gebruik genomen en is bedoeld om de 

leveringszekerheid in beide markten te vergroten en het transport van meer elektriciteit mogelijk te 

maken. Bovendien krijgen gebruikers van de BritNed kabel vrije toegang tot de Europese 

elektriciteitsmarkt.  

 

 Marktkoppeling  

Marktkoppeling is een innovatief marktmechanisme om elektriciteitsmarkten van landen aan elkaar 

te koppelen. Hiermee onstaat een prijskoppeling van de energiebeurzen in de betreffende landen. 

Het doel van de koppeling is één markt te realiseren met prijsharmonisatie, lagere prijzen, betere 

benutting van de cross-border capaciteit en een betrouwbare elektriciteitslevering. De 

marktkoppeling is in Nederland stapsgewijs geintroduceerd. Het begon in 2006 met de impliciete 

marktkoppeling tussen de energiebeurzen van Nederland (APX), België (Belpex) en Frankrijk 

(Powernext) met een Trilaterale Market Coupling (TLC). Het TLC-mechanisme werd in 2010 

uitgebreid met de marktkoppeling van Duitsland en Luxemburg tot Centraal-West-Europa (CWE-

marktkoppeling). Deze marktkoppeling zorgt ervoor dat de beschikbare cross-border capaciteit 

efficiënter kan worden ingezet. De markten van de CWE-regio en de Scandinavische regio zullen in 

begin 2011 via de NorNed-kabel aan elkaar gekoppeld worden. Hiermee ontstaat uiteindelijk een 
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Europese elektriciteitsmarkt met één prijs die efficiënt, transparant en non-discriminatoir 

functioneert. De volgende fase is om ook Groot-Brittannië aan te sluiten via de BritNed-kabel.  

 

 Simulatietool – state estimator  

De state estimator is een simulatietool in de realtime EMS-applicatie die gebruikt wordt in de 

bedrijfsvoering om de actuele toestand van het hoogspanningsnet door te rekenen. De state estimator 

doet dit op basis van redundate realtime metingen en de status meldingen als input. Het resultaat van 

de berekening is een actuele toestand van het net. Daarna worden uitvalsituaties doorgerekend en 

knelpunten in het net gesignaleerd en overzichtelijk op het display gepresenteerd. Dit overzicht 

verschaft de bedrijfsvoerder inzicht of het veilig is of niet. Het hele proces wordt automatisch 

doorgerekend. De realtime state estimator loopt regelmatig vast door problemen in het net, 

bijvoorbeeld door foute metingen, verkeerde schakelaarstanden, netmodelfouten et cetera. Op 

momenten dat de realtime state estimator vastloopt, kan toch het net doorgerekend worden met een 

offline state estimator. De dagelijkse voorbereiding maakt netveiligheidsberekeningen van het net 

voor de volgende dag in de offline applicatie Powerfactory. De bedrijfsvoering maakt ook gebruik 

van deze applicatie. Deze applicatie bevat een offline state estimator. De bedrijfsvoerder kan 

uitwijken naar de offline state estimator, als de realtime state estimator vastloopt. De realtime state 

estimator wordt steeds belangrijker in de bedrijfsvoering. Het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de 

realtime applicatie maakt de bedrijfsvoerder nerveus en vergroot de kans op foute 

schakelhandelingen, vanwege het ontbreken van relevante informatie.  

 

 Congestie in het hoogspanningsnet 

Sinds enkele jaren zijn er veel plannen voor de bouw van nieuw productievermogen. Deze plannen 

zijn zowel voor grootschalig productievermogen als voor decentraal vermogen zoals WKK's en 

windturbines ontwikkeld. Het productievermogen zal de komende jaren alleen maar verder 

toenemen. In 2010 is ongeveer 2,3 GW aan nieuw productievermogen gerealiseerd, en zal in de 

periode 2011-2013 circa 8,3 GW en in 2014-2016 ongeveer 7,7 GW gerealiseerd worden. De totale 

hoeveelheid in de periode 2009-2016 komt uit op circa 18,5 GW. De verwachting is dat de 

hoeveelheid windenergie de komende jaren zal toenemen van 2,3 GW in 2009 tot 5,6 GW in 2016. 

De producenten hebben signaal gekregen om door te gaan met investeren en de netbeheerders 

hebben de plicht om ze aan te sluiten. Het gevolg hiervan is dat in sommige gebieden een tekort aan 

transportcapaciteit is ontstaan. Deze situatie kan tijdelijk opgelost worden door beter gebruik te 

maken van het net. De netbeheerder moet creatief omgaan met het transportnet en de tekorten beter 

verdelen over de producenten. Zonder deze maatregel kan de elektriciteitsvoorziening in gevaar 

komen.  

 

 Randstad 380 kV 

Tennet werkt samen met het Ministerie van Economische Zaken aan de bouw van een 380 kV 

hoogspanningsring in de Randstad, inclusief nieuwe 380 kV stations. De gehele ring bestaat uit 

verschillende verbindingen; een verbindingsstuk Maasvlakte-Westerlee-Blijswijk (Westring), 

Beverwijk-Vijfhuizen-Blijswijk (Noordring) en Blijswijk-Wateringen (Zuidring). De ringen worden 

gefaseerd verbonden met de rest van het 380 kV-net. De lijn is nodig omdat de elektriciteitsvraag in 

de Randstad voortdurend stijgt door extra groei van ICT-bedrijven in en rond Amsterdam, forse 

toename in het Westland door assimilatieverlichting in de kassen en veel aanvragen voor de bouw 

van decentraalvermogen. Het huidige transportnet kan de groeiende vraag nog een paar jaar aan, 

maar na 2012 moet er meer transportcapaciteit komen. Het regionale 150 kV-net in de Randstad en 
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het 380 kV-net hebben momenteel een beperkt aantal koppelingen. De bouw van deze 

ringverbinding zal daarin verbetering brengen. Deze nieuwe verbindingen verhogen de 

transportruimte en verbetert de leveringszekerheid. Daarom is een uitbreiding van het transportnet 

noodzakelijk.  

 

 Dynamisch gebruik van netten 

Het hoogspanningsnet is opgebouwd uit verschillende netelementen met verschillende 

grenswaarden. Het netelement met de laagste thermische grenswaarde bepaalt vaak de 

transportcapaciteit van het betreffende circuit. De grenswaarde van een netelement is vaak een vaste 

waarde gemeten bij een bepaalde temperatuur, windsnelheid en zoninstraling. Bij een lage 

buitentemperatuur en/of hoge windsnelheid wordt een hoogspanningslijn meer gekoeld, waardoor de 

grenswaarde kan worden verhoogd met ongeveer 10 - 20 % ten opzichte van de vaste waarde. Het 

hoogspanningsnet kan door flexibel gebruik van de omgevingsfactoren beter benut worden. We 

spreken dan van dynamisch gebruik de van netten. Deze techniek kan straks toegepast worden bij 

het oplossen van congestieproblemen en bij de netveiligheidsanalyse (N-1) in de operationele 

bedrijfsvoering en de voorbereiding.  

 

2.4 Conclusie  

Door ontwikkelingen in de elektriciteitsmarkt krijgen netbeheerders te maken met tal van 

veranderingen; uitbreiding van de elektriciteitsinfrastructuur, herinrichting van de bedrijfsvoering, extra 

functionaliteiten in het bedrijfsvoeringsysteem en nieuwe operationele eisen. Deze ontwikkelingen 

resulteren in nieuwe competenties en trainingsbehoeften voor bedrijfsvoerders. De kennis en 

vaardigheden van deze ontwikkelingen zijn op te bouwen via trainingen. Het bestaande 

trainingsprogramma bevat voldoende programmaonderdelen om de basis kennis en vaardigheden op te 

bouwen om het net veilig en betrouwbaar te opereren. De training moet ook programmaonderdelen 

bevatten met de ontwikkelingen die in de sector plaatsvinden en die invloed hebben op de 

bedrijfsvoering. De behoefte hiervoor moet in samenspraak met de bedrijfsvoerders georganiseerd 

worden.  

  

In dit hoofdstuk zijn enkele ontwikkelingen besproken. De lijst is verre van compleet, maar de 

beschrijving geeft een beeld van de onderwerpen, waarmee de bedrijfsvoering van TenneT de komende 

periode te maken gaat krijgen.  
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3    Bedrijfsvoeringsysteem, SCADA / EMS  
  

  

Dit hoofdstuk geeft antwoord op deelvraag twee van de probleemstelling: Wat zijn Supervisory Control 

and Data Acquistion Systems (SCADA) en Energy Management Systems (EMS)? Wat betekenen de 

ontwikkelingen in deze systemen voor de werkzaamheden van de bedrijfsvoerder? Definities, begrippen, 

soorten systemen, aanbieders, innovaties en ontwikkelingen van deze systemen worden gegeven. Na een 

korte schets van een generiek model van een Human-Machine Systems worden in de daarop volgende 

paragrafen de relevante aspecten van deze systemen behandeld. Die gaan achtervolgens in op de 

historische ontwikkelingen van SCADA/EMS, soorten SCADA/EMS, SCADA/EMS deelsystemen en 

de ontwikkelingen in de markt van SCADA/EMS. Uit deze analyse worden verbetervoorstellen afgeleid 

voor het trainingprogramma. Het hoofdstuk sluit af met de belangrijkste conclusies.  

 

3.1 Human-Machine Systems  

Een meerderheid van de moderne besturingsystemen is van het Mens-Machine type, Human-Machine 

Systems (HMS). Deze systemen bestaan over het algemeen uit twee delen; een Machine-deel en een 

Mens-deel. De Mens-Machine wisselwerking binnen een HMS bestaat hoofdzakelijk uit het 

besluitvormingsproces, de actie van de bedrijfsvoerder en de reactie van het te besturen 

elektriciteitsvoorzieningssysteem op de actie van de bedrijfsvoerder.  

 

Een specifieke klasse van een HMS zijn SCADA/EMS systemen. Het Machine-deel van een HMS 

bestaat uit SCADA/EMS systeem en Human-Machine Interface, en het Human-deel uit 

informatieverzameling, informatieverwerking, besluitvorming en ten slotte de implementatie door de 

bedrijfsvoerder. SCADA/EMS systemen zijn vaak te vinden in bedrijfsvoeringcentra van 

elektriciteitsnetbeheerders voor het bewaken en besturen van de bedrijfsmiddelen. De Machine en Mens 

gedeelte van het HMS wordt in dit hoofdstuk behandeld. De bedrijfsvoering van het 

elektriciteitsvoorzieningssysteem, Power System, komt in het volgende hoofdstuk aan bod.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 3.1 Generiek model van een Human-Machine Systems in een bedrijfsvoeringcentrum (bron: Cigre WG 39.03). 
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De belangrijkste taken van een bedrijfsvoerder bestaan over het algemeen uit informatie verzamelen, 

verwerken, evalueren, besluitvormen en actie uitvoeren. Deze taken binnen het bedrijfsvoeringproces 

zijn weergegeven in figuur 3.1. De informatieverzamelingsfase bestaat uit het verzamelen van 

informatie door de bedrijfsvoerder uit het SCADA/EMS, aangevuld met historische gegevens en eigen 

ervaring en het vormen van een beeld van het te besturen elektriciteitsysteem. Binnen de 

informatieverwerkingsfase maakt de bedrijfsvoerder, op basis van de verkregen informatie uit het 

SCADA/EMS en informatie uit het geheugen, de volgende stap in de informatieverwerking, selecteert 

bedrijfsmiddelen en netsituaties die belangrijk zijn. Binnen de besluitvormingsfase beslist de 

bedrijfsvoerder welke actie uitgevoerd dient te worden om een vastgesteld knelpunt in het netwerk op te 

lossen. Dit besluit is gebaseerd op het resultaat van eerdere stappen, bedrijfsvoeringcriteria, regels, 

procedures, mogelijke acties en de gevolgen hiervan. Vervolgens worden deze acties uitgevoerd en de 

consequenties ervan geëvalueerd met de Machine-Human Interface van het SCADA/EMS. Zowel de 

Machine als Human delen zullen hierna beschreven worden, maar eerst wordt een korte beschrijving 

van de histrorische ontwikkelingen en soorten SCADA/EMS systemen gegeven.  

 

3.2 Historische ontwikkelingen SCADA /EMS systemen  

Technische hulpmiddelen werden al in een vroeg stadium toegepast in bedrijfsvoeringcentra van 

elektriciteitssystemen. Eerst werden deze hulpmiddelen toegepast voor het onderzoeken van technische 

verschijnselen en later ook voor de bedrijfsvoering.  

De ontdekking van de transistor in 1948 en de snelle technische ontwikkelingen daarna op het gebied 

van halfgeleider technologie en de toepassing hiervan in computers resulteerde in snelle en krachtige 

computers. Deze krachtige computers werden vervolgens ingezet voor allerlei toepassingen in de lucht- 

en ruimtevaart, chemische industrie, besturingstechnologie, kernfusie en uiteraard in de 

bedrijfsvoeringcentra van elektriciteitsbedrijven. 

De grote elektriciteitsstoringen van 1965 in het Noord Oosten van Amerika en van 1977 in New York 

hebben de toepassing van computersystemen alleen maar versneld. Door introductie van nieuwe 

technologie in de bewakingcentra werden de handbediende systemen geleidelijk vervangen door 

moderne computersystemen voor bewaking en later voor besturing, SCADA. Deze systemen hebben als 

taak grote hoeveelheden data te verzamelen vanuit hoogspanningsstations en productie eenheden, deze 

te verwerken en te presenteren op computerschermen in het bedrijfscentrum en weer stuursignalen te 

sturen naar de stations en productie eenheden.  

 

In de jaren zeventig en later zijn de SCADA systemen steeds verder ontwikkeld en uitgebreid met zeer 

specialistische functies voor monitoren, advies, sturing en regeling zoals frequentievermogensregeling, 

Loadflow, State Estimator, Contingency Analysis, Optimal Powerflow, Outage Scheduler, Unit 

Commitment, Economic Dispatch, Network Equivalent Reduction, Shortterm Load Forecast, Short 

Circuit Analysis, Dispatcher Training Simulator et cetera. Wanneer al deze en andere specialistische 

functies in een SCADA systeem zijn ondergebracht voor analyse doeleinden dan wordt dit in de 

betreffende vakwereld aangeduid met een “Energy Management System (EMS)”. De analyse functies 

voor net- en productiesituaties worden aangeduid met “Advanced Power System Applications”.  

De verdere ontwikkeling van SCADA/EMS systemen komt ook door de enorme groei in het 

elektriciteitsverbruik, economische groei, technologische innovaties in telecommunicatie en  

computertechnologie. Deze nieuwe ontwikkelingen leidden uiteindelijk tot het ontstaan van nationale 

koppelnetten die weer gekoppeld werden met de koppelnetten van aangrenzen netten van buurlanden. 
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Dit vereiste een nieuwe aanpak voor veilige bedrijfsvoering en het ontwerp van bedrijfsvoeringcentrum. 

Deze ontwikkelingen zijn ten eerste het resultaat geweest van evolutionaire ontwikkelingen ingeleid 

door kleine, maar belangrijke incrementele veranderingen vanaf de jaren veertig en ten tweede door de 

eerder genoemde grote elektriciteitsstoringen.  

De eerder genoemde trends en grote storingen in combinatie met een betere bedrijfsvoering heeft 

verdere ontwikkelingen en innovaties in SCADA/EMS systemen mogelijk gemaakt. Enkele hiervan 

zijn: 

1. Handhaven van de vermogensbalans; het afstemmen van de vraag en aanbod op elkaar door 

toepassing en de verbetering van de regeltechniek. 

2. Online monitoren en veiligheidsanalyse; na de black-out van 1965 en 1977 ontstond er behoefte 

om het systeem online te monitoren, omdat storingen en frequentieveranderingen in offline 

berekeningen anders gedragen dan in realtime omgeving. In realtime omgeving gedragen 

belastingen anders dan in planning, eenheden zijn niet beschikbaar door uitval, circuits zijn uit 

bedrijf. Een online monitoring systeem geeft informatie over de actuele toestand van het systeem en 

voorspelt eventuele knelpunten tijdig als gevolg van een storing.  

3. Bedrijfsvoeringcentrum; de belangrijkste reden voor de inrichting van bedrijfsvoeringcentra was de 

veilige bedrijfsvoering. Met de aanschaf van een modern SCADA/EMS systeem werd coördinatie 

van het gehele systeem mogelijk. Eenmaal aangeschaft, ontstonden er toepassingsmogelijkheden 

voor allerlei nieuwe functies. 

  

Al deze ontwikkelingen zijn mogelijk geworden door; ontwikkelingen in de computertechnologie en in 

telecommunicatiesystemen en toepassing van regeltechnologie.  

 

3.3 Soorten SCADA /EMS systemen  

SCADA/EMS systemen zijn verkrijgbaar in verschillende soorten en voor uiteenlopende toepassingen. 

Hieronder worden enkele sectoren genoemd waar SCADA/EMS systemen worden toegepast.  

1. Gasindustrie, dit systeem verzamelt informatie, zoals een lek in een pijpleiding, draagt de 

informatie over aan de centrale computer, meldt aan de centrale computer dat de lek is opgetreden, 

voert de nodige analyse en controle uit. Het systeem bepaalt of de lek kritisch is of niet en 

presenteert de informatie op de displays in het controle centrum op een logische en georganiseerde 

manier.  

2. Luchtverkeersleiding Nederland heeft een SCADA/EMS systeem waarmee de luchtverkeersleiding 

aan het burgerluchtverkeer wordt verzorgd. Dit is het gebied boven Nederland en een groot deel van 

de Noordzee. Dit doen zijn vanaf het luchtverkeersleidingcentrum in Schiphol Oost.  

3. ProRail, de beheerder van het spoorwegnet in Nederland, heeft een SCADA systeem voor het 

regelen van het treinverkeer. De treindienstleiders regelen het treinverkeer op het spoorwegnet in 

heel Nederland. Dit gebeurt vanuit vier landelijke verkeersleidingcentra en 13 regionale 

verkeersleidingposten.  

4. Verkeerscentrum Nederland heeft een Traffic Management System (TMS) voor het bewaken en 

besturen van het wegverkeer. Een TMS zorgt primair voor een betere doorstroming op de weg, maar 

ook zorgt ook voor veiligheid en milieu. Koppeling van deze systemen met 

verontreinigingsmetingen geven inzicht in de mate waarin het verkeer het milieu belast. De 

verkeersstroom kan op basis van deze gegevens zodanig worden bijgestuurd, dat uitstoot en 
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energieverbruik van het verkeer zo goed mogelijk met elkaar in overeenstemming kunnen worden 

gebracht.  

 

5. Gebouwbeheer, hier wordt SCADA toegepast voor het monitoren en besturen van verwarming, 

ventilatie en verlichting in grote gebouwen of groep van gebouwen zoals een kantoorgebouw, 

campus van een universiteit of fabrieken.  

6. Verder worden SCADA/EMS systemen toegepast in de chemische industrie, papierindustrie, 

watermanagement, waterzuivering, afvalverwerking, olieraffinaderijen, telecommunicatie et cetera.  

 

De grootste sector waar SCADA/EMS systemen worden toegepast, is de elektriciteitssector. Deze 

systemen zijn vaak te vinden in de bewakingscentra. Vrijwel elk respecterend elektriciteitsbedrijf heeft 

een SCADA/EMS systeem variërend van een simpel SCADA systeem voor bewaking en besturing tot 

een geavanceerd SCADA/EMS systeem uitgerust met complexe analyse software. De nationale 

netbeheerders, vaak aangeduid met Transmission System Operator, bewaken en besturen het net op het 

hoogste spanningsniveau, terwijl de regionale netbedrijven actief zijn op een lager spanningsniveau in 

een regio. TSO‟s vormen de ruggengraat van het hoogspanningsnet. Zij zorgen dat het opgewekt 

vermogen veilig, betrouwbaar en binnen de toegestane bedrijfsvoeringcriteria worden getransporteerd 

van de productielocaties naar de regionale netten of naar de grote klanten.  

 

3.4 Anatomie van een SCADA /EMS systeem  

De bedrijfsvoerder beschikt voor het veilig uitvoeren van de werkzaamheden over een 

bedrijfsvoeringsysteem, het SCADA/EMS systeem. Figuur 3.2 geeft een schematisch overzicht van een 

bedrijfsvoeringsysteem met daarin de belangrijkste deelsystemen: 

1. SCADA   = Supervisory Control and Data Acquisition 

2. AGC/ABC  = Automatic Generation Control/Automatic Bid Control 

3. NA    = Network Applications 

4. DTS   = Dispatcher Training Simulator  

5. MMI   = Man Machine Interface  
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Figuur 3.2 Schematisch overzicht van de deelsystemen van een SCADA/EMS systeem. 

 

3.4.1 Deelsysteem Supervisory Control and Data Acquisition  

Een SCADA systeem bestaat uit twee hoofdfuncties:  

1. Data Acquisition; deze functie scant voortdurend het elektriciteitssysteem en bepaalt op basis van 

de verzamelde gegevens de toestand van de bedrijfsmiddelen in het veld. 

2. Supervisory Control; stuurt regelsignalen naar de bedrijfsmiddelen in het veld om de toestand 

hiervan te kunnen veranderen.  

 

Deze twee hoofdfuncties vormen de basis van een SCADA systeem. SCADA is dus het geheel van 

functies die zorgt voor regeling, bediening, melding en meting op afstand, plus de opslag en presentatie 

van gegevens op displays in het centrum. SCADA zorgt voor de meest actuele toestand van het 

hoogspanningsnet. De actuele gegevens van het net worden opgeslagen in een zogenaamde “telemetered 

database”. Deze database is het centrale onderdeel van een SCADA systeem. Hierin worden alle 

realtime gegevens zoals metingen, alarmen, grenswaarden, berekeningen et cetera opgeslagen. Deze 

gegevens kunnen eventueel bewerkt worden en als input gebruikt worden voor de verschillende 

applicaties waaruit een SCADA systeem is opgebouwd. Het SCADA systeem doet het volgende met al 

deze gegevens: 

 Presenteert de gegevens op de displays in het coördinatiecentrum; 

 Vergelijkt de gegevens met grenswaarden en geeft een alarm bij overschrijding ervan; 

 Analyseert en verwerkt de gegevens; 

 Gebruik van de gegevens door andere applicaties; 

 Opslaan van de gegevens in de database voor later gebruik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.3 Dataflow van hoogspanningsstation naar bedrijfsvoeringcentrum  
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Figuur 3.3 geeft de overdracht van de gegevens vanaf een hoogspanningsstation naar het 

bedrijfsvoeringcentrum en de uiteindelijke presentatie van de gegevens op displays. De weg die de 

gegevens afleggen vanaf het hoogspanningsstation naar het bedrijfsvoeringcentrum is hieronder in 

chronologische volgorde weergegeven: 

 metingen in hoogspanningsstation [1];  

 verzamelen van de gegevens met een Remote Terminal Unit, afgekort RTU [2]; 

 redundante communicatielijnen tussen het bewakingscentrum en de bedrijfsmiddelen in het veld [3]; 

 krachtige computers in het bewakingscentrum [4]; 

 presentatie van de gegevens op displays in het bewakingscentrum [5]. 

3.4.2 Deelsysteem Automatic Generation Control  

Automatic Generation Control (AGC) is een regelfunctie, die met het EMS uitgevoerd kan worden. 

Een AGC bestaat uit twee hoofdfuncties en een aantal nevenfuncties, dat in real time het evenwicht 

tussen vraag en aanbod in het systeem in stand houden. De hoofdfuncties zijn 

frequentievermogensregeling (Load Frequentie Control; LFC) en economische belastingverdeling 

(Economic Dispatch Control; EDC). De nevenfuncties zijn Reserve Monitoring (RM), zorgt voor 

voldoende reserve in het systeem, Interchange Scheduling, houdt overzichten bij van de geplande 

energie-uitwisselingen, en andere soortgelijke functies voor monitoring en registraties.  

De standaard frequentievermogensregeling (FVR) regelt de productie van de eenheden binnen een 

regelgebied door veranderingen in frequentie en uitwisselingen met het buitenland om te kunnen 

voldoen aan de werkelijke vraag in het systeem. De primaire taak van FVR is om drie doelen te 

bereiken, in volgorde van prioriteit:  

1. De gewenste frequentie te handhaven;  

2. De gewenste uitwisseling met het buitenland te handhaven;  

3. Het gewenste vermogen over de draaiende eenheden te verdelen; 

 

De eerste twee doelen kunnen bereikt worden door een fout signaal te monitoren, genaamd 

regelafwijking, Area Control Error (ACE). De ACE vertegenwoordigt op elk moment de 

vermogensonbalans tussen productie en belasting. De ACE kan bepaald worden door de frequentie en 

de uitwisseling met het buitenland te meten en te vergelijken met de gewenste waarden. Bij een 

eventuele onbalans grijpt FVR direct in, door rechtstreeks de productie-eenheden van de 

stroomproducenten aan te sturen. Gewoonlijk stuurt FVR iedere 4 seconden een regelopdracht, een 

setpoint, aan de in de regeling opgenomen productie-eenheden. De formule voor de regelafwijking 

luidt:  

  

 ACE = P  +  k * f  

Hierin is:  

ACE         = Area Control Error (= regelafwijking met het buitenland) 

P            = Gemeten uitwisseling minus de programma uitwisseling  

f             = Gemeten frequentie minus de richtfrequentie 

k              = Netconstante, geeft de verhouding weer tussen de bijdrage aan de storing ( P) en 

verandering in de frequentie ( f).  Voor Nederland is k 750 MW/Hz. 

k * f        = Correctie voor de Nederlandse-bijdrage aan de primaire reactie van het UCTE 

gekoppelde systeem  
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Voor een rustig regelgedrag wordt de regelafwijking gefilterd, om oscillaties tegen te gaan, en 

geïntegreerd, om ervoor te zorgen dat ook kleine regelafwijkingen uiteindelijk leiden tot regelacties, 

zodat de ACE altijd naar nul wordt geregeld. Deze bewerking heet ook wel de bewerkte regelafwijking, 

PACE (= Processed Area Control Error).  

  

 PACE = filterterm * k1 + integraalterm * k2 

Hierin is:  

PACE   Processed Area Control Error (= bewerkte regelafwijking) 

Filterterm Berekent een gewogen gemiddelde van de laatste 10 waarden van de 

regelafwijking en daarna aangeboden aan bewerkte regelafwijking 

Integraalterm Zorgt dat ook kleine regelafwijkingen worden doorgegegeven  

k1  en k2    Constanten 

  

De verschillende functies van de FVR zijn in figuur 3.4 schematische weergegeven.  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.4 Landelijke frequentievermogensregeling met de regelafwijking (ACE) en de bewerkte regelafwijking (PACE) 

 

De FVR heeft vanaf 1 januari 2001 geen directe invloed meer op de aansturing van de eenheden. De 

Elektriciteitswet 1998 maakte een eind aan deze situatie. De producenten zijn nu elkaars concurrenten 

en balanceren is onderhevig aan de wetten van de markt. Door deze verandering is de standaard AGC 

functie van de leverancier in het EMS aangepast en geïntegreerd in het SCADA/EMS systeem. De 

deelfunctie AGC is nu een mix van AGC/FVR applicaties van de leverancier en een “special”, namelijk 

Automatic Bid Control (ABC).  

 

De ABC-regeling werkt op de registratie van onbalans op de grensoverschrijdende verbindingen met het 

buitenland, door de gewenste frequentie te handhaven. Als de productie groter is dan de belasting, dan 

stijgt de frequentie en vindt export van vermogen naar het buitenland plaats. Andersom, als de productie 

kleiner is dan de belasting, dan daalt de frequentie en vindt import van vermogen plaats. De ABC-

regeling bestaat uit een systeem van biedingen, waarbij producenten en afnemers op- en 

afregelvermogen kunnen aanbieden. De biedingen komen binnen in het LIBRA-systeem. LIBRA is het 

systeem waarin de invoergegevens binnenkomen zoals biedingen regelvermogen, reservevermogen, 

uitwisselingsprogramma‟s met het buitenland, frequenties en noodvermogen. LIBRA plaats de 

invoergegevens op het EMS via een interface en controleert minstens een keer per minuut of er nieuwe 

gegevens verwerkt moeten worden. De FVR plaatst de biedingen in een prijsladder en signaleert om de 

paar seconden de onbalans en selecteert voor een periode van 15 minuten automatisch de goedkoopste 

aanbiedingen uit de biedladder. Bij het ingaan van het kwartier, bepaalt FVR het verschil tussen de 

metingen en de programma‟s op de buitenlandverbindingen hoeveel vermogen nodig is voor het 
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herstellen van de balans. De FVR stuurt dan een “delta signaal” naar de aanbieders die dit vermogen 

binnen enkele seconden moeten leveren.  

 

 

 

De grootste marktpartijen hebben een eigen vermogensregeling om hun vraag en aanbod op elkaar af te 

stemmen via een decentrale regeling. Deze decentrale vermogensregeling van de producenten reageren 

snel op de onbalans die zij zelf veroorzaken, anders krijgen ze een rekening gepresenteerd. De 

decentrale systemen beschikken vaak over meer regelvermogen en regelen de onbalans vaak binnen vijf 

minuten weg, omdat ze zelf veel beter weten waardoor de onbalans veroorzaakt wordt. De landelijke 

regeling van TenneT reageert pas in tweede instantie. De taak van TenneT is het opvangen van de 

onbalans tussen belasting en de belastingschatting zoals die een dag tevoren is gemaakt, en de 

balansverstoringen van de programma uitwisselingen op de grensverbindingen op de uurovergangen.  

 

TenneT maakt afspraken met afnemers en leveranciers om de plannen voor vraag en aanbod te 

controleren, via programmaverantwoordelijken (PV‟s). Deze PV‟s geven in tijdvensters van 15 minuten 

hoeveel zij denken te gebruiken en te leveren. Komen ze hun verplichtingen niet na, dan worden kosten 

in rekening gebracht. Vraag en aanbod zijn door allerlei situaties vaak niet in evenwicht bijvoorbeeld 

door uitval van een eenheid, tegenvallend weer, de ochtendspits et cetera. In dergelijk situaties is 

TenneT verantwoordelijk voor het handhaven van de balans.  

 

3.4.3 Deelsysteem Network Applications 

Het Nederlandse 380 kV-net heeft op meerdere plaatsen een internationale koppeling. Deze 

meervoudige koppelingen hebben tot gevolg dat de transporten in eigen land beïnvloed worden door de 

transporten in de buitenlandse netten. Dit verschijnsel wordt voortdurende geanalyseerd met 

netberekeningen in realtime met het EMS met de applicatie Network Applications (NA). De NA vormen 

een primair hulpmiddel voor de bedrijfsvoerders bij de ondersteuning van de transportdiensttaken. Deze 

bestaan uit een aantal rekenfuncties, waarmee de actuele nettoestand en de netveiligheid berekend 

kunnen worden. De rekenprogramma's gaan uit van de actuele nettoestand en gebruiken spanningen, 

vermogensmetingen, schakelaarstanden, trapstanden en stromen als invoer om vervolgens analyses uit 

te voeren over de actuele toestand van het net. Het uiteindelijke resultaat van de analyse is een overzicht 

van alle bedrijfsmiddelen die een vooraf gedefinieerde grenswaarde hebben overschreden. De 

overschrijdingen zeggen iets over de toestand van het net, namelijk het net is “veilig” of “onveilig”. De 

NA zijn samengesteld uit een aantal functies. Hieronder volgt een korte toelichting per functie:  

 Network Topology (bepaling elektrisch netmodel); verwerkt real time veranderingen in de 

schakelaarstanden en analoge metingen en actualiseert het netmodel, dat de basis vormt voor de 

berekening  

 State Estimator (toestand schatter); converteert de realtime metingen in een betrouwbare 

oplossing die beschikbaar komt voor realtime monitoring, loadflow en andere NA functies. De 

oplossing / schatting van de State Estimator is een optimale "fit" van de set realtime metingen van 

het netmodel 

 Power Flow (belastingverdeling in het net); lost het wisselstroom netmodel op met de realtime 

gegevens. De belangrijkste oplossingsmethoden voor het oplossen van het netmodel uit de 

Network Topologie zijn Newton Raphson en Decoupled Newton Rapshon methode.  
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 Contingency Analysis (veiligheidsanalyse); biedt de mogelijkheid om analyses te doen op de State 

Estimator oplossing.  

 Optimal Power Flow (optimale oplossing); is een analyse functie voor het berekenen van de 

"optimale" oplossing of "beste" oplossing van een elektriciteitssysteem door naar keuze één  

 

 doelfunctie of een combinatie van doelfuncties op te geven waarop de optimalisatie uiteindelijk 

wordt uitgevoerd. 

 Outage Scheduler (geplande uit bedrijf name); is een functie die gebruikt wordt om 

bedrijfsmiddelen, die invloed hebben op het resultaat van de veiligheidsanalyse en waarvan geen real-

time gegevens beschikbaar zijn in de netwerkapplicaties op te geven. De opgegeven bedrijfsmiddelen 

zullen dan onderdeel uitmaken van het passieve netmodel van de Network Topology. 

 

De NA bestaan uit een realtime en een studie omgeving. Beide omgevingen zijn identiek aan elkaar. Het 

grote verschil tussen de real-time en studie omgeving is, dat in real-time de deelfuncties in een 

automatische cyclus worden doorlopen, de realtime sequence. In de studie omgeving moet elke functie 

apart door de bedrijfvoerder handmatig uitgevoerd worden. Het uiteindelijke doel van een volledige real 

time sequence is het genereren van veiligheidsanalyse's of de (N-1)-analyse's. De studie omgeving 

maakt gebruik van de resultaten van de realtime omgeving door een "snapshot" van de actuele 

nettoestand, State Estimator schatting, te nemen en naar de studie omgeving te kopiëren of een eerder 

vastgelegde nettoestand te nemen voor een studie. De studie omgeving biedt de bedrijfsvoerders, de 

mogelijkheid om eerst de gevolgen van een schakelhandeling te onderzoeken, van bijvoorbeeld het uit of in 

bedrijf nemen van een willekeurig bedrijfsmiddel, en pas daarna de schakelhandeling in real-time uit te 

voeren. 

 

3.4.4 Deelsysteem Dispatcher Training Simulator  

Een Dispatcher Training Simulator (DTS), ook bekend als een Operator Training Simulator, is een 

applicatie in het EMS systeem om de bedrijfsvoerders te trainen in het gebruik van het SCADA/EMS, de 

mens-machine interface en het simuleren van alle denkbare storingen. Door de ontwikkelingen in de 

computer technologie wordt de DTS in hoge mate toegepast als een leeromgeving, daar deze de echte 

werkomgeving kunnen benaderen. Deze omgeving biedt mogelijkheden om vaardigheden te ontwikkelen 

voor de echte werkomgeving. DTS is een ideale omgeving om te trainen bij taken met een probleem 

oplossend component of taken die te gevaarlijk of te duur zijn om in reallife te trainen. DTS is heel effectief 

bij het opzetten van uiteenlopende scenario‟s voor leerdoeleinden.  

 

De applicaties in de DTS omgeving functioneren exact gelijk aan de real-time omgeving. Meestal is een 

DTS uitgerust met één of meerdere consoles voor een trainer en trainees, vaak opgesteld in twee aparte 

ruimtes. De trainer geeft vanaf de trainer-console instructies aan de trainee en houdt alle handelingen van de 

trainee bij via de displays. De trainee voert de opdrachten uit op de trainee-console. Alle handelingen, 

alarmen en gebeurtenissen van de trainer en trainee worden in het systeem gelogd, en later geanalyseerd.  

Het gebruik van de DTS mag geen invloed hebben op de performance van het primaire realtime systeem. 

Het gesimuleerde netmodel in de DTS moet een reëel beeld geven van het dagelijks te bewaken hoogspan-

ningsnet. Voor het opzetten van trainingsscenario's wordt vaak gebruik gemaakt van een “snapshot” (foto) 

uit de realtime omgeving.  Kortom, het hoofddoel van een DTS training is om situaties te leren oplossen die 
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in de dagelijkse bedrijfsvoering kunnen optreden, tijdens normale toestand of beschermen van het 

elektriciteitssysteem tegen een storing of herstellen van het systeem na een blackout.  

 

Een computerserver waarop DTS draait heet een DTS-node en de omgeving waarin DTS draait DTS-mode. 

De software in DTS-mode bestaat uit een Control Centre Model en een Power System Model. De Control 

Centre Model is identiek aan de realtime omgeving met dezelfde software en interface, maar met een aparte 

hardware, terwijl de Power System Model een realistische representatie is van het 

elektriciteitsvoorzieningssysteem, zie figuur 3.7. Dit realistische model is opgebouwd uit verschillende 

simulaties zoals generator model, belasting model, netmodel, frequentie model en het externe buitenland 

model.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 3.7 DTS Control Centre Model en Power System Model. 

 

Bij de inrichting van een DTS als een leeromgeving dient men rekening te houden met minimaal een 

werkplek voor de trainer en een voor de trainee, zodat de trainer vanaf zijn werkplek wijzigingen in het 

systeem kan aanbrengen om de trainee met verschillende netsituaties te confronteren. Dit is van groot 

belang voor aankomende bedrijfsvoerders, omdat ze tijdens de trainingsperiode nauwelijks de kans krijgen 

ervaring op te doen met werkelijk opgetreden storingen. De DTS omgeving is een manier om de trainee te 

confronteren met storingen en vast te stellen hoe hij een storing afhandelt. Een DTS simulator kan ingezet 

worden bij:  

 trainen in de Man-Machine Interface van SCADA / EMS applicaties; 

 trainen met het SCADA systeem en de EMS functies; 

 trainen bij het verkennen van nieuwe netten;  

 trainen bij het interpreteren van alarmen; 

 trainen en certificeren van bedrijfsvoerders;  

 simuleren van schakelhandelingen en N-1 analyse in het net; 

 testen van de deelfuncties; 

 simuleren en analyseren van opgetreden storingen. 

 

De kwaliteit van een DTS simulator is een belangrijk aandachtgebied. Een DTS met een hoge kwaliteit 

heeft een hoge mate van overeenkomst met de echte werkomgeving. Een simulator met een grote 
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overeenkomst betekent dat de displays, de functies, de presentatie van de resultaten en het “feel” gelijk zijn 

aan de echte werkomgeving. Het is belangrijk dat training simulators een hoge kwaliteit moeten hebben en 

een hoge kwaliteit betekent altijd hoge kosten. Ondanks de hoge kosten zijn experts erover eens dat een 

hoge kwaliteit belangrijk is voor de perceptie van de bedrijfsvoerder bij de taakuitvoering.  

 

3.4.5 Deelsysteem Man-Machine Interface  

Man-Machine Interface (MMI) is het verzamelen van realtime informatie over het systeem en het op 

een overzichtelijke en selectieve manier presenteren van die informatie in het bewakingscentrum op 

displays aan de bedrijfsvoerders. SCADA/EMS systemen zijn complexe artefacten, voor het personeel 

vaak moeilijk te gebruiken. Dit in combinatie met een gebrekkig ontwerp heeft vaak negatieve 

consequenties. Het doel van interface/display ontwerpers is dan ook om het gebruiksgemak te 

maximaliseren. Factoren waarmee interface ontwerpers rekening dienen te houden zijn de 

bruikbaarheidcriteria. De volgende bruikbaarheidcriteria zijn van belang voor het ontwerp van een 

interface;  

 Leerbaarheid, hoe snel leer ik, hoe het systeem werkt? 

 Efficiëntie, hoe efficiënt kan een taak uitgevoerd worden met het systeem? 

 Onthoudbaarheid, kan ik makkelijk onthouden hoe het systeem werkt? 

 Fouten, worden snel fouten gemaakt? 

 Voldaanheid, werkt het systeem naar tevredenheid?  

 

Over het algemeen kunnen deze vijf criteria gebruikt worden om displays te ontwerpen en te evalueren. 

Afhankelijk van de uit te voeren taak zullen sommige hiervan een hoge of lagere prioriteit hebben.  

De meeste bedrijfsvoeringcentra zijn voor de presentatie van de gegevens uitgerust met een 

overzichtsschema voor het snel verkrijgen van een totaal overzicht van de schakelsituatie in het 

hoogspanningsnet. Momenteel hebben plasma beeldschermen hun intrede gedaan in de 

bewakingscentra. Deze schermen zijn tegenwoordig ook te verkrijgen in groot formaat en zijn ook te 

combineren uit meerdere delen tot een Video-Wall.  

In een bedrijfsvoeringcentrum treft men verschillende soorten displays aan, waaronder alarmdisplays, 

labels, monitoring displays, displays voor tabellen en grafieken, helpdisplays et cetera. De wijze waarop 

de informatie op de displays wordt gepresenteerd is erg belangrijk. De gebruikers moeten niet overvoerd 

worden met overbodige informatie, maar gefilterd worden om zeker van te zijn dat alle kritische 

informatie daadwerkelijk bij de bedrijfsvoerder terecht komt. De nodige functionaliteit dient aanwezig 

te zijn om de displays te kunnen benaderen. De lay-out en esthetiek van displays, het ontwerp van 

gebruikers interface, het gebruik van grafieken en tabellen om snel overzicht te krijgen van de essentie 

van grote hoeveelheden data is een kwestie van goed ontwerp. Belangrijk hierbij is, hoe de 

berekeningsresultaten omgezet moeten worden in informatie die opgenomen en verwerkt kan worden 

om snelle en betrouwbare beslissingen te kunnen nemen. Het antwoord dat onmiddellijk in gedachten 

opkomt, is het toepassen van grafieken en afbeeldingen.  

 

3.5 Ontwikkelingen in de markt van SCADA/EMS systemen  

Moderne bedrijfsvoeringsystemen zijn open systemen dat wil zeggen dat apparatuur, software en 

database van derden gebruikt kunnen worden. Daarom is het noodzakelijk om regelmatig nieuwe 

releases van deze standaard softwareproducten te installeren.  
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Nieuwe generatie bedrijfsvoeringsystemen hebben krachtige hardware en meer en betere voorzieningen 

voor het configureren van de functies. Dit maakt het mogelijk dat functies naar wens van de klant 

aangepast kunnen worden, zonder aantasting van de continuïteit. Regelmatige upgraden van het 

bedrijfsvoeringsysteem door de leverancier vereist vasthouden aan de standaard van de leverancier. 

Doet men dit niet dan betekent dit dat bij gebruik van maatwerkapplicaties of “specials” deze bij elke 

nieuwe versie tegen hoge kosten meegenomen moeten worden in nieuwe releases.  

TenneT heeft in 1999 haar SCADA/EMS systeem van de firma Control Data Corporation uit de 

Verenigde Staten vervangen door een SCADA/EMS systeem van Telegyr Systems. In 2004 en 2006 is 

een upgrade gedaan van het dit systeem naar de nieuwste versie van de software, waarbij niet alleen 

nieuwe hardware is aangeschaft maar ook een overstap is gemaakt van een Unix naar het Linux 

besturingsysteem. Hieronder worden de ontwikkelingen van drie SCADA/EMS systemen besproken, 

waarbij TenneT te maken heeft gehad.  

 

SCADA/EMS Systeem van AREVA 

Areva en voorloper Alstom zijn de laatste jaren sterk in opkomst op de Europese markt voor 

SCADA/EMS systemen. De implementatie en ondersteuning voor deze Europese projecten wordt 

uitgevoerd door de Areva vestiging in Massy, Frankrijk (Standaard release ontwikkeling van de 

systemen vindt plaats in de Verenigde Staten in coördinatie met Massy). De medewerkers van deze 

vestiging hebben de laatste jaren vele projecten over de hele wereld uitgevoerd met een grote mate van 

klantgerichtheid en flexibiliteit. Het oorspronkelijke enthousiasme waarmee Areva Europa veroverde 

lijkt af te nemen, door de grote orderportefeuille. Aangezien de orderportefeuille van Areva momenteel 

goed gevuld is en Areva recentelijk een aantal EMS opdrachten heeft aanvaard, wordt de 

beschikbaarheid van ervaren personeel schaarser.  

Tijdens recente projecten is vastgesteld dat Areva steeds vaker met een “lokaal” technisch team werkt 

om projecten te realiseren, onder de supervisie van Areva experts. Vaak betekent dit echter dat het 

lokale team zelf eerst opgeleid moet worden om met Areva systemen om te gaan. Areva heeft 

referenties voor systemen met meer dan 200.000 datapunten. De praktijk heeft uitgewezen dat 

netwerkapplicaties draait op meer dan 8500 knooppunten. Dit is aanzienlijk meer dan het te verwachten 

aantal knooppunten van de netten vanaf 110 kV en hoger.  

Het Areva SCADA/EMS systeem is gebaseerd op een krachtige gedistribueerde hardware architectuur. 

Dit maakt een systeem met twee identieke systemen op verschillende geografische locaties, 30 km uit 

elkaar, mogelijk. De voorwaarde hiervoor is de aanwezigheid van een snelle 

telecommunicatieverbinding. Deze hardware heeft Areva in het systeem van ESB in Ierland al 

gerealiseerd.  

Areva‟s e-terra platform volgt de evolutie van nieuwe technieken. Zo worden visualisatie van probleem-

zones, Wide Area Monitoring, en andere nieuwe technieken geintegreerd opgenomen in het standaard 

product. Ook is het EMS sterk geintegreerd in een totaal-platform voor TSO operaties in een 

marktomgeving. 

 

Samenvattend kunnen we vaststellen dat Areva zeer flexibel opereert en recente projecten uitstekend 

heeft uitgevoerd, zelfs met voortdurend wijzigende systeemeisen. De software van Areva kan op een 

UNIX, Linux en Windows besturingssystemen draaien, en op een hardware architectuur die de klant 

wenst. Voor de langere termijn kan het Areva systeem beschouwd worden als een betrouwbare 

leverancier met een modern systeem dat voorop loopt in de technische ontwikkelingen in de sector.  



 

Trainingsprogramma voor bedrijfsvoerders van elektriciteitsnetbeheerders: ontwerp, ontwikkeling en implementatie 

 

 TU/e |37 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCADA/EMS Systeem van Siemens 

Siemens biedt drie platformen voor SCADA/EMS systemen aan: 

1. Siemens Power Spectrum TG, voorheen Telegyr Energy Management System van Landis & Gyr;  

2. Siemens Sinaut Spectrum, een stabiel systeem met verouderde technologie op een Unix 

besturingssysteem;  

3. Siemens Power CC, nog in ontwikkeling en is nog niet op grote schaal geleverd aan klanten. Dit 

systeem is sterk op de nieuwste technologieën gebaseerd en is meer Windows gericht.  

 

Deze drie systemen zullen op de lange termijn convergeren naar één systeem, waarschijnlijk het 

PowerCC systeem. Er zijn duidelijke signalen dat bij de Siemens vestiging in San Jose uit de Verenigde 

Staten, waar het Telegyr systeem wordt ontwikkeld en beheerd steeds minder technische specialisten 

beschikbaar zijn en dat Siemens de systemen centraal vanuit zijn vestigingen in Minneapolis en 

Duitsland verder ontwikkelt. Ondanks dat een gedeelte van de medewerkers van San Jose kennis 

meebrengt naar Minneapolis, is dit een ontwikkeling die vooral voor de lange termijn een aandachtpunt 

is. Voor de eerstkomende jaren lijkt echter het risico op beperkte ondersteuning gering. Siemens 

onderkent dat toekomstige EMS ontwikkelingen “component gebaseerd” zullen zijn, wat betekent dat 

software “compatible” zal zijn tussen het huidige Telegyr product en de andere Siemens EMS 

platformen, Sinaut Spectrum en Power CC. Hoewel het huidige EMS systeem voor grote 

transmissienetwerken gebruikt wordt, bij Tenennesse Valley Authority, concentreert het systeem zich 

eerder op kleinere netten en op distributienetten. Het Power Spectrum systeem wordt weinig verkocht 

als nieuw product, maar de continuïteit van het systeem is verzekerd door regelmatige upgrade voor het 

grote aantal Power Spectrum systemen wereldwijd.  

Het Siemens systeem heeft in vergelijking met andere EMS leveranciers (inclusief Areva) belangrijke 

voordelen: 

 De implementatie van een nieuw platform vereist goede samenwerking met de leverancier van het 

bestaande systeem. Siemens is hierbij bevoorrecht daar het eigenaar is van het Telegyr bedrijf. 

Darom kunnen ze de nodige controle uitoefenen op de overgang van oud naar nieuw systeem. 

 Siemens heeft een groot aantal “specials” ontwikkeld voor het huidige Power Spectrum systeem, en 

heeft dus toegang tot de ontwerpen en de kennis om deze specials opnieuw te bouwen. 

 

De drie platformen zullen voor de korte termijn naast elkaar blijven bestaan. Nieuwe technologische 

ontwikkelingen zullen in alle drie systemen worden doorgevoerd. TenneT zal op langere termijn naar 

verwachting geconfronteerd worden met het overschakelen naar een volledig nieuwe platform.  

 

SCADA/EMS Systeem van ABB 

Naast Areva en Siemens zijn er weinig leveranciers die een omvangrijk EMS project kunnen realiseren 

met uitzondering van Asea Brown Boveri (ABB) en General Electric (GE). GE is typisch gericht op de 

Amerikaanse markt en heeft in Europa alleen een systeem verkocht aan National Grid in Engeland. 
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ABB heeft een krachtig EMS systeem, echter lijkt geen serieuze leverancier te zijn voor TenneT, 

vanwege de vele "specials". De volgende redenen spelen ook mee bij de keuze: 

 alle kennis en ervaring die Tennet tijdens de voorbije jaren heeft opgebouwd zal verloren gaan. De 

vervangingswaarde van deze ervaring is kort;  

 De kans op bedrijfstoringen is aanzienlijk groter, vanwege de onbekendheid van de bedrijfsvoerders 

met de ABB systematiek;  

 ABB is weinig vertrouwd met de "specials" die door het TenneT uitgevoerd wordt;  

 ABB zal de TenneT "specials" opnieuw moeten bouwen, op basis van technische specificaties en 

zonder operationele ervaring; 

 De reputatie van ABB met betrekking tot oplevering of onderhoud van hun systemen is vrij negatief. 

 

Andere leveranciers van SCADA/EMS systemen zijn: 

 Operational Technology Incorporation uit Californie levert een zeer uitgebreid en omvangrijk 

SCADA/EMS system, namelijk “Electrical Transient Analyser Program” (ETAP). Een bedrijf dat 

decennia lang ervaring heeft opgebouwd in zowel offline als online systemen in de energiesector. 

ETAP Real-Time is een volledig geïntegreerde suite voor online monitoring, besturing en 

optimalisatie van elektriciteitsproductie en transport.  

 De firma Nanjing uit China levert: “NARI OPEN-2000 EMS” systeem met daarin de deelfuncties 

SCADA, EMS, AGC, DTS, NA voor grote en middel grote bewakingscentra voornamelijk in 

China. Een andere leverancier die in China actief is op het gebied van EMS systemen is Yantai 

Dong Fang met DF8000-Seral SCADA/EMS systeem met nagenoeg dezelfde applicaties.  

 De belangrijkste leveranciers van SCADA/EMS systemen in Japan zijn Toshiba en Hitachi. 

Hitachi levert een op Windows en Unix gebaseerd system “Dependable & Open Realtime 

Architecture for Power System” afgekort DORA Power System. Toshiba levert een op Unix 

draaiend systeem “Network Control System” met vrijwel alle belangrijke applicatiesoftware. 

Toshiba heeft in de afgelopen 40 jaar ongeveer 400 stuks verkocht aan klanten zowel in Japan en 

ongeveer 27 stuks aan landen als Australie, Bulgarije, Egypte, Indonesie, Kuwait, Zuid Afrika, 

Zuid Korea en Taiwan.  

 Het SCADA/EMS systeem van General Electric “XA/21” is ontstaan uit een samenwerking van 

Melbourne en Florida. General Electric is gericht op de Amerikaanse en Australische markt en 

heeft in Europa verkocht aan National Grid in Engeland en Svenska Kraftnät in Zweden.  

 SNC-Lavalin EMS uit Montreal levert turn key systemen aan klanten voor een betrouwbaar en 

veilig beheer van hoogspanningsnetten. Dit systeem bevat een compleet suite met applicaties als 

SCADA, EMS, NA en DTS uitgerust met state of the technologie.  

 

Tot begin 1990 was gebruikelijk om EMS systemen te leveren met eigen hardware en eigen 

besturingssysteem. Hitachi, Siemens en Toshiba leverden EMS systemen met eigen hardware. 

Leveranciers die geen eigen hardware hadden, leverden vaak EMS systemen op hardware ontwikkeld 

door Digital Equipement Corporation, later Compaq. De PDP 11/780 van DEC was heel populair onder 

EMS leveranciers.  

 

Het integraal leveren van software en hardware is niet erg kosteneffectief. Daarom begonnen EMS 

leveranciers systemen te leveren op standaard hardware platform van Compaq, HP, IBM en Sun. Het 

besturingsysteem was meestal Unix. EMS leveranciers als ABB, OSI, AREVA begonnen vanaf 2004 
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ook systemen te leveren op Windows. Klanten kunnen vanaf 2006 kiezen tussen Unix, Linux of 

Windows besturingsystemen. Nieuwe EMS systemen gebaseerd op Blade servers nemen minder ruimte 

in beslag, bijvoorbeeld een Blade rack van 16 servers neemt ongeveer dezelfde ruimte als een enkele 

Micro VAX server.  
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3.6 Conclusie 

Dit hoofdstuk richtte zich op het bedrijfsvoeringssysteem, SCADA/EMS, het belangrijkste hulpmiddel 

voor de ondersteuning van de bedrijfsvoerder in de operationele bedrijfsvoering. Dit systeem is 

onmisbaar in het bedrijfsvoeringcentrum van netbeheerders bij de bewaking en besturing van het 

hoogspanningsnet. Daarom moet een SCADA/EMS systeem goed geëquipeerd zijn met de minimale 

noodzakelijke functies en functionaliteiten om de operationele taken goed te kunnen uitvoeren.  

Een modern SCADA/EMS systeem is van groot belang voor de bedrijfsvoering. Daarom moeten 

bedrijfsvoerders deelnemen in SCADA/EMS projecten, ruim voor de start van het project bij het 

opstellen van de functionele eisen, tijdens en na het project bij testen en goedkeuren van de functionele 

eisen, en bij het trainen van collega bedrijfsvoerders. Een systeem waarin de inbreng van 

bedrijfsvoerders in voldoende mate aanwezig is en de bruikbaarheidscriteria correct zijn toegepast 

verkort de leertijd, is efficiënt, werkt naar tevredenheid en vermindert de kans op fouten. Een 

SCADA/EMS systeem dat bij te tijd is en een bedrijfsvoerder die dit systeem goed beheerst, draagt bij 

aan een veilige bedrijfsvoering.  

Bedrijfsvoerders moeten voldoende kennis en vaardigheden hebben op functioneel niveau van SCADA 

en de EMS functies; Frequentievermogensregeling, Netwerkapplicaties en Dispatcher Training 

Simulator. De trainingsimulator wordt hierbij als leeromgeving gebruikt om uiteenlopende scenario‟s op 

te zetten en reallife storingen te simuleren.  
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4      Bedrijfsvoering  
  

  

Dit hoofdstuk geeft antwoord op deelvraag drie van de probleemstelling: Welke 

bedrijfsvoeringsaspecten spelen een rol bij de training van bedrijfsvoerders? Is de huidige situatie van 

de training bij TenneT voldoende met het oog op de ontwikkelingen in de elektriciteitssector en SCADA / 

EMS systemen? Analyseer dit aan de hand van de bedrijfsvoeringsituatie bij TenneT. Hiervoor worden 

enkele relevante zaken van bedrijfsvoering beschreven, die invloed hebben op de training van 

bedrijfsvoerders. In aparte paragrafen worden achtereenvolgens besproken, het bedrijfsvoeringcentrum, 

de primaire bedrijfsprocessen, alarmafhandeling, risicomanagement, menselijke factoren en de 

belanrijkste taken van de bedrijfsvoerder. Uit deze analyse worden verbetervoorstellen afgeleid voor het 

trainingsprogramma. Het hoofdstuk sluit af met de belangrijkste conclusies.  

 

4.1 Bedrijfsvoeringcentrum 

Een modern bedrijfsvoeringcentrum is uitgerust met uiteenlopende technische hulpmiddelen, van 

eenvoudig kopieerapparaat tot zeer ingewikkelde besturingssystemen. De eenvoudige hulpmiddelen 

dienen voor allerlei ondersteunende werkzaamheden, terwijl de meer ingewikkelde systemen ingezet 

worden bij de uitvoering van de primaire taken. Een bedrijfsvoeringcentrum is meestal uitgerust met 

een aantal bedieningsposten van waaruit de bedrijfsvoeringstaken worden uitgevoerd. Het aantal posten 

in een centrum is afhankelijk van de grote van het te bewaken hoogspanningsnet, aantal uit te voeren 

taken, aantal schakelhandelingen, aantal te verwerken alarmen et cetera. Het ontwerp en de opstelling 

van de posten in het centrum worden vaak met veel zorg ingericht, meestal door tussenkomst van een 

ergonoom. Bij de inrichting van de werkplekken is geregeld overleg tussen een ergonoom en de 

bedrijfsvoerders voor wat betreft het ontwerp, de taakanalyse, de omgevingsanalyse et cetera. Het 

bedrijfsvoeringcentrum in Arnhem is ingericht met drie posten; een middenpost voor de Senior 

bedrijfsvoerder, een post voor de coördinatie van het transport van het 380 en 220 kV net en een reserve 

post. Alle posten zijn vrijwel identiek aan elkaar en dienen vaak als elkaars back-up.  

 

Elk bedrijfsvoeringcentrum heeft, afhankelijk van de beschikbare ruimte, gekozen voor een iets andere 

opstelling van de posten; achter elkaar, recht naast elkaar of naast elkaar in een halve cirkel. Elke 

afzonderlijke post is voorzien van drie tot vier beeldschermen en toetsenborden voor de interactieve 

communicatie, apparatuur voor communicatie met het veld of met andere centra, een 

kantoorautomatiseringsfaciliteit voor ondersteunende activiteiten zoals bijhouden van een logboek, 

maken van notities en verslagen, toegang tot andere applicaties et cetera.  

De Senior bedrijfsvoerder coördineert de taken vanaf een centrale post. De posten zijn zo ingericht dat 

de bedrijfsvoerders goed overzicht hebben over de overige posten, bijvoorbeeld bij de uitvoering van de 

taken, voor de onderlinge communicatie, presentatie van de actuele toestand van het net op de displays 

en het overzichtschema. De bedrijfsvoerder dient voor het uitvoeren van de taken over de volgende 

SCADA-metingen te beschikken:  

 Schakeltoestand van het hoogspanningsnet;  

 Spanningen in de stations;  

 Systeemfrequentie; 

 Vermogensuitwisseling met het buitenland; 

 Werkelijke en reactieve vermogenstransporten van lijnen;  
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 Werkelijke en reactieve vermogensinjecties van de productie eenheden; 

 Transformator trapstanden en stromen. 

 

De bedrijfsvoerder vervult een centrale plaats in het centrum, door het systeem 24 uren per dag en 7 

dagen per week vinger aan de pols te houden door het transport van elektriciteit te bewaken, te bedienen 

en te begeleiden, figuur 4.1. De bedrijfsvoering bestaat vaak uit de volgende activiteiten:  

 Monitoren van metingen en meldingen;  

 Bewaken van de netveiligheid (N-1 analyses);  

 Herstel acties uitvoeren (remedial action);  

 Communiceren met interne/externe bedrijfsvoerders;  

 Zodanig bedrijfsvoeren dat na een willekeurige enkelvoudige storing geen overbelaste 

bedrijfsmiddelen zijn en geen spanningsproblemen optreden;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 4.1 Bedrijfsvoerder aan het werk in het bedrijfsvoeringcentrum  

 

Samenvattend kunnen we zeggen dat het bedrijfsvoeringcentrum de “driver’s seat” is van een 

elektriciteitsvoorzieningssysteem, met als doel:  

 meten en monitoren van het transmissiesysteem (operators ogen); 

 bedienen op afstand in de stations (operators handen); 

 communiceren met andere bedrijfsvoerders (operators stem);  

 beslissingen nemen over bedrijfsvoeringvraagstukken (operators hersenen); 

 trainen om beter te presteren (performance).  
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4.2 Bedrijfsprocessen  

4.2.1 Asset Management organisatiemodel 

TenneT hanteert het Asset Management model om haar taken optimaal te organiseren en uit te voeren. 

In figuur 4.2 is dit model grafisch weergegeven. Elke partij heeft in dit model een specifieke 

verantwoordelijkheid:  

 Asset Owner; bepaalt de te realiseren doelstellingen en het beschikbaar stellen van de daarvoor 

benodigde middelen.  

 Asset Manager; ontwikkelt het beleid waarmee de doelstellingen van Asset Owner gerealiseerd 

kunnen worden. Deze zorgt ook voor de uitbesteding aan Service Provider en de 

voortgangsbewaking van de werkzaamheden.  

 Service Provider; uitvoeren van de door Asset Manager ontwikkelde en door Asset Owner 

goedgekeurde maatregelen.  

 

 

 

 

 

 

Figuur 4.2 Asset Management organisatiemodel 

 

Reden voor het scheiden van de rollen is het realiseren van een optimale effectiviteit en efficiëntie. De 

rol van Asset Owner ligt bij de directie, de rol van Asset Manager bij de Business Unit Transport & 

Infrastructuur (BU-TI) en bij de Business Unit Systeem & Besturing (BU-SB). De rol van Service 

Provider ligt eveneens voor een deel bij BU-TI en voor een deel bij BU-SB. De Service Provider bij 

BU-TI voert projecten uit en zorgt voor het onderhoud aan de netten, terwijl de Service Provider BU-SB 

zorgt voor de bedrijfsvoering van de hoogspanningsnetten. De Business Unit Systeem & Besturing 

bestaat uit de afdelingen Monitoring & Ontwikkeling (MO) en Operationele Besturing (OBS). De 

afdeling MO stelt de kaders op, waarbinnen Operationele Besturing haar taken dient uit te voeren. Dit 

doet MO door alle processen van BU-SB te beschrijven in heldere concepten en deze vast te leggen in 

een formeel document, het bedrijfsvoeringconcept. Dit concept beschrijft wat de 

bedrijfsvoeringprocessen moeten leveren, welke middelen daarvoor voor handen zijn en met welke 

prestatie indicatoren de resultaten van de processen gemeten worden. Het bedrijfsvoeringconcept 

vertaalt de in de Netcode en Systeemcode, Technische Codes genoemd, vastgelegde taken in 

bedrijfsvoeringprocessen, vertaalt de bedrijfswaarden zoals kwaliteit en integriteit naar performance 

indicatoren, en is leidend bij de inrichting van de bedrijfsvoeringsprocessen van Operationele Besturing.  

 

4.2.2 Bedrijfsvoeringprocessen  

Bedrijfsvoeringprocessen zijn processen waarin met gegeven middelen en binnen gegeven kaders 

bedrijf wordt gevoerd om bepaalde vooraf gedefinieerde diensten te leveren. De middelen zijn 

transportnetten, computersystemen, applicaties, personeel, netverliezen, regelvermogen, noodvermogen 

et cetera. Kaders zijn wetgeving, regelgeving en de Bedrijfscode. Het gaat om het leveren van de 

primaire processen systeem- en transportdiensten. Het bewakingcentrum in Arnhem is verantwoordelijk 

voor de systeemdiensten, 380 kV en 220 kV netten, terwijl het bewakingcentrum in Ede 

verantwoordelijk is voor de transportdiensten, 150 kV en 110 kV netten. Deze twee diensten worden in 

de hierna volgende paragrafen beschreven.  
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4.2.3 Transportdiensten  

Transportdiensten zijn diensten die de system operator levert om het transport van elektrisch vermogen 

in het hoogspanningsnet met de beschikbare middelen op een veilige en betrouwbare wijze binnen de 

bedrijfsvoeringscriteria te transporteren.  

  

4.2.4 Systeemdiensten  

Systeemdiensten zijn diensten die de system operator uitvoert in de dagelijkse bedrijfvoering om het 

transport van elektriciteit op een veilige manier te waarborgen, de energiebalans tussen vraag en aanbod 

op alle netten in evenwicht te houden of te herstellen, grote storingen in het net te voorkomen en 

eventueel op te lossen, en tekorten en overschotten van marktpartijen op te vangen. Binnen 

systeemdiensten wordt een onderscheidt gemaakt tussen balanshandhaven en beschermen en herstellen. 

  

Balanshandhaven 

Balanshandhaven is het bewaren van het evenwicht tussen vraag en aanbod in Nederland, rekening 

houdend met de Nederlandse bijdrage aan de frequentieondersteuning in UCTE verband. Het kleinste 

besturingsgebied in Europees verband dat overeenkomt met het gebied van een TSO, heet een Control 

Area. Meerdere Control Area‟s vormen samen een Control Block voor handhaven van de balans en om 

per Control Block de uitwisselingsprogramma‟s te meten en te bewaken. TenneT werkt voor 

balanshaving niet samen met een andere Control Area en daarom is Nederland zowel Control Area als 

Control Block tegelijk. De synchrone frequentie in het Europese net van 50 Hz wordt bewaakt in 

Laufenburg, Zwitserland.  

 

Beschermen en herstellen. 

Volgens Dy Lyacco kan een elektriciteitssysteem zich in verschillende bedrijfstoestanden bevinden. 

Figuur 4.3 geeft een beschrijving van het "Dy Liacco diagram".  

1 Preventive state (normale toestand) 

Preventive state houdt zich bezig met de vraag of een systeem in de normale toestand in staat is 

om elke willekeurige enkelvoudige storing te weerstaan (N-1 criterium). Zo niet, dan moeten 

preventieve acties het systeem terugbrengen in een veilige bedrijfstoestand. Het N-1 criterium is 

een basisvoorwaarde waaraan elk elektriciteitssysteem dient te voldoen om de veiligheid van het 

systeem te kunnen waarborgen. Door met het EMS/SCADA te monitoren krijgt men inzicht in de 

actuele toestand van het net en de mogelijkheid om preventieve acties uit te voeren. Het systeem 

bevindt 95 tot 99% van de tijd in de normale toestand.  

2 Emergency State (noodtoestand) 

Emergency State heeft tot doel om te analyseren of na een enkelvoudige storing de 

bedrijfsvoeringscriteria worden overschreden; lage of hoge spanning, lage frequentie, overbelaste 

netelementen. In deze toestand worden de laatste acties genomen om het systeem te behoeden voor 

een gedeeltelijke of volledige onderbreking.  

3 Restorative state (hersteltoestand) 

Indien preventieve en emergency acties gefaald hebben om de systeemparameters weer terug te 

brengen binnen de toelaatbare grenzen, dan zullen lokale beveiligingsmiddelen ervoor zorgen dat 

netelementen buiten de toelaatbare grenzen terecht komen om onherstelbare schade te voorkomen. 

Dit leidt tot verdere storingen met als gevolg netopeningen of gedeeltelijke of totale blackout. 

Dientengevolge komt het systeem in de hersteltoestand. De taak van de bedrijfsvoerder in deze 

toestand is om de onderbroken energie leveringen te beperken door eenheden weer op het het net 

te synchroniseren en de belasting weer op het net te schakelen.  
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Figuur 4.3 Bedrijfstoestanden elektriciteitsvoorzieningssysteem (Bron: Dy Liacco). 
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4.3 Alarmafhandeling  

Wanneer er een gebeurtenis in het elektriciteitssysteem plaatsvindt, dient de bedrijfsvoerder snel 

overzicht te verkrijgen van wat er precies is gebeurd, of er acties genomen moeten worden en, zo ja, 

welke acties. Het verkrijgen van het overzicht wordt een steeds groter probleem, vanwege de grote 

hoeveelheid "ruwe" data die gegenereerd en verwerkt moet worden. Alarmafhandeling is de techniek 

om gebeurtenissen en de toestand van het elektriciteitsysteem te herkennen uit een groot aantal signalen. 

Dit proces kan bemoeilijkt worden door:  

 De grote hoeveelheid signalen dat tegelijkertijd binnenkomt en verwerkt moet worden; 

 Het niet in chronologische volgorde binnenkomen van de signalen; 

 Het telecommunicatiesysteem dat niet voor 100% te vertrouwen is; 

 De grootte en complexiteit van het elektriciteitsysteem.  

 

De bedrijfsvoerder wordt bij een storing overspoeld met alarmmeldingen. Het gevolg hiervan is een 

cognitieve overbelasting in "workload", waardoor hij niet meer in staat is deze alarmen goed te 

verwerken en te gebruiken voor een juiste diagnose. Dit leidt weer tot het negeren van alarmen. Een 

alarm is een melding van een afwijkende bedrijfstoeststand, die de aandacht van de bedrijfsvoerder 

vereist. Het alarmsysteem dient de bedrijfsvoerder te informeren over aard en prioriteit van de storing 

en zo nodig ondersteunen bij het nemen van een beslissing.  

 

De "ruwe" signalen kunnen direct aan de bedrijfsvoerder worden gepresenteerd of eerst worden bewerkt 

en pas daarna worden gepresenteerd. Om nu de bedrijfsvoerders te ondersteunen, moet er een systeem 

ontwikkeld worden dat de ruwe signalen kan omzetten in overzichtelijk informatie, op basis waarvan zij 

beslissingen kunnen nemen. Als er een gebeurtenis optreedt dan wordt een groot aantal signalen en 

alarmen gegenereerd. Enkele technieken om alarmmeldingen weer te geven zijn, figuur 4.4:  

 Alarmen groeperen; 

 Alarmen rangschikken naar prioriteiten;  

 Alarmen per gebeurtenis sorteren, filteren, zoeken en samenvatten; 

 Alarmen per station, deelnet of regio weergeven voor snelle lokalisatie en besluitvorming; 

 Alarmen weergeven naar Area of Responsibility (AOR). 

 Alarmen verdelen naar intelligentie om aantal signalen te verlagen en de prestatie te verhogen; 

 

Deze technieken worden allemaal in het SCADA/EMS systeem toegepast met uitzondering van alarmen 

die verdeeld worden naar intelligentie. De volgende functies worden onderscheiden bij 

alarmafhandeling:  

 Genereren, hier worden de alarmen direct uit de meetsignalen gegenereerd. 

 Structuren, inperken van de alarmmeldingen door prioriteiten, groeperen en filteren.  

 Presenteren, weergave van de alarmen via displays met betrekking tot plaats, vorm, kleur, interactie, 

codering et cetera. 

 

De meest triviale vorm van structurering is het toekennen van prioriteiten door kleurgebruik, 

bijvoorbeeld rood en meest urgent. Prioriteitstoekenning is dus afhankelijk van de ernst van de 

mogelijke schade, beschikbare tijd om in te grijpen, context van het alarm. Een ander vorm van 

structurering is het werken met verzamelalarmen, om dubbeling en aantal alarmen te reduceren. Nadeel 

is dat het oorspronkelijke gebeurtenis opgespoord moet worden. Een ander concept van structurering is 

het toepassen van filteren door het wel genereren, maar niet presenteren van alarmen door deze te 

onderdrukken. Hierbij is van belang dat geen informatie wordt weggegooid en alles op afroep 

beschikbaar blijft.  
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Figuur 4.4 Overzicht van verwerking en weergave van alarmtechnieken. 

 

Het nadeel van de conventionele technieken is het gebrek aan flexibiliteit. Eenmaal ingericht zijn ze niet 

meer in staat andere taken te verrichten. Dit betekent dat taken die moeilijk te omschrijven zijn zoals 

redeneren, beslissen en combineren van grote hoeveelheden informatie, niet geautomatiseerd kunnen 

worden. Er moet dus een systeem worden ontworpen dat processen aankan die we niet duidelijk van te 

voren kunnen beschrijven. Dit kan! In plaats van een model van het te automatiseren proces te maken, 

moet een systeem gemaakt worden dat op een "menselijke" manier informatie verzameld en opslaat. 

Welbeschouwd is de mens het voorbeeld van een systeem dat zich instelt op nog onbekende informatie, 

ontbrekende informatie kan aanvullen met kennis uit het verleden en al redenerend vooruit kan denken. 

Hiermee betreden we het gebied van intelligente alarmverwerking. Met deze technieken kunnen 

processen worden aangepakt die met conventionele technieken nog niet goed kunnen worden 

aangepakt.  

Deze techniek wordt al in Japan en Engeland toegepast. Verder wordt deze techniek niet op grote schaal 

toegepast. Hier zal verder niet op worden ingegaan.  

Er zijn voldoende technieken voorhanden voor de afhandeling van alarmen. Deze technieken kunnen 

gebruikt worden in het bedrijfsvoeringsysteem om ruwe signalen correct om te zetten in bruikbare 

informatie voor de bedrijfsvoerder om een goede diagnose vast te stellen en daaruit de juiste 

beslissingen te nemen en door te voeren. Dit is een heel belangrijk onderdeel van de taakuitvoering.  

 

4.4 Risicomanagement  

Risicomanagement is een hulpmiddel om op een gestructureerde manier risico‟s in beeld te brengen, te 

evalueren en beter te beheersen. Het is niet noodzakelijk om een risico (of alle risico's) te elimineren of 

na te streven. Een risico wordt gedefinieerd als de kans van optreden maal het gevolg bij optreden:  

Risico = Kans * Gevolg 

Risicomanagement is dus het beheersen van kansen op en gevolgen van risico´s. Een kleine kans met 

een groot gevolg levert een laag risico op evenals een grote kans met een klein gevolg. Een grote kans 

en een groot gevolg zullen een groot risico vormen. Risicomanagement houdt dus in dat de risico's die 

de operatie bedreigen, beheerst worden, en het inspelen op deze risico's indien nodig. 

Risicomanagement is gebaseerd op het maken van risicoanalyses. Een risicoanalyse kan gemaakt 

worden om te bepalen hoe groot de risico's zijn, welke risico's verkleind kunnen worden, en welke 
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risico's het meest urgent dienen te worden aangepakt. De volgende zes stappen zijn te onderscheiden in 

het risicomanagement proces: 

1. Identificatie van de risico’s, breng de operationele risico‟s in kaart.  

2. Analyse en beoordeling van de risico’s, analyseer en bepaal de grootste risico‟s en begin met de 

belangrijkste. 

3. Analyse van de huidige beheersmaatregelen; bepaal of de huidige risico‟s niet teveel beheerst zijn.  

4. Ontwerpen en uitvoeren van actieplannen; nadat de beheersmaatregelen in kaart zijn gebracht, 

moet voor elk risico een keuze worden gemaakt uit;  

a. Voorkomen: één of beide van de factoren kans en gevolg wegnemen. 

b. Verminderen: één of beide van de factoren kans en gevolg afzwakken. Tevens kan men denken 

aan het aanpakken of wegnemen van de oorzaak van het risico. 

c. Uitbesteden: risico's onderbrengen bij een andere partij, die daarmee ook de risico‟s overneemt.  

d. Accepteren: Indien een risico niet kan worden voorkomen, verminderd of uitbesteed dan kan de 

leidinggevende het risico accepteren. Risico‟s moeten de verantwoordelijkheid worden van die 

persoon die ze het beste kan beheersen.  

5. Meten, controleren en rapporteren; Risicomanagement is een continu proces, daarom is het van 

belang te meten of de actieplannen effect hebben.  

6. Resultaten integreren in besluitvormingsprocessen; de risico-informatie dient als input voor 

analyses over toekomstige besluiten door risico analyse uit het verleden.  

 

TenneT heeft in het verleden te maken gehad met extreme bedrijfsvoeringsituaties zoals, extreem warm 

weer (zomer 2004), veel windaanbod (december 2004), hoge spanningen tijdens feestdagen. Om deze 

situaties te kunnen beheersen, heeft TenneT plannen opgesteld. Deze plannen zijn bedoeld om in 

voorkomende gevallen de situaties te kunnen managen en rekening te houden met de leerpunten tijdens 

de bijzondere situaties. De plannen behandelen onderwerpen als bedrijfsvoering, techniek, organisatie, 

inlichten van marktpartijen, et cetera. De intentie van deze plannen is om de bedrijfsvoeringsituatie te 

kunnen managen en de leveringszekerheid te kunnen waarborgen. Bij TenneT wordt risicomanagement 

op uiteenlopende gebieden toegepast. Enkele hiervan worden hier genoemd.  

1. Calamiteitenscenario's, bij warm weer of bij grote incidenten moet een draaiboek klaarliggen met 

beheersmaatregelen.  

2. Regelscenario's, als er onverwachts meer transport is dan gepland, moet er een regelscenario 

beschikbaar zijn. 

3. Hoge spanningen in het net komen voor tijdens feestdagen zoals Hemelvaart weekend, 

paasweekend. Het handhaven van de spanningskwaliteit is een belangrijke taak van een 

netbeheerder.  

4. Hoge transporten tijdens veel wind in Noord Duitsland 

5. Congestiemanagement.  

6. Beschermen en herstellen.  

7. Uitwijkvoorziening.  

8. Analyseren van storingen (misses and near misses).  

9. Kennisoverdracht tijdens werkoverleg.  

 

De bedrijfsvoering kan op de volgende wijze omgaan met risicomanagement, zodat de voorspelbaarheid 

toeneemt en waarde wordt toegevoegd.  

1. Maak risicomanagement geen dure, tijdrovende en geldverslindende activiteit.  

2. Concentreer op de 10 belangrijkste risico‟s.  

3. Communiceer het belang naar de afdeling. 
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4. Zorg voor een heldere taakverdeling.  

5. Gebruik risicomanagement als sturingsmechanisme voor het management. 

 

Er is pas sprake van risicomanagement als de risicoanalyse regelmatig wordt herhaald en geüpdate en 

de eruit voortvloeiende maatregelen een integraal onderdeel van de activiteiten zijn.  

 

4.5 Human Factors  

Het Machine-deel van het HMS is in hoofdstuk 3 behandeld. Hieruit bleek dat SCADA/EMS systemen 

een specifieke klasse van HMS vertegenwoordigen. Het Human-deel van het HMS komt hier aan bod. 

Dit deel bestaat uit informatieverzameling, informatieverwerking, besluitvorming en implementatie. De 

fase informatie verzamelen bestaat uit het verzamelen van informatie uit het SCADA/EMS, aangevuld 

met historische gegevens en de eigen ervaring, en het vormen van een beeld van het systeem. In de 

informatieverwerkingsfase maakt de bedrijfsvoerder, op basis van de verkregen informatie uit het 

SCADA/EMS en informatie uit het geheugen, de volgende stap in de informatieverwerking, selecteert 

bedrijfsmiddelen en netsituaties die belangrijk zijn. De bedrijfsvoerder beslist binnen de 

besluitvormingsfase welke actie uitgevoerd dient te worden om een vastgesteld knelpunt in het netwerk 

op te lossen. Dit besluit is gebaseerd op het resultaat van eerdere stappen, bedrijfsvoeringcriteria, regels, 

procedures, mogelijke acties en de gevolgen hiervan. Vervolgens worden deze acties geïmplementeerd 

en de consequenties ervan geëvalueerd.  

 

4.5.1 Informatieverwerkingsproces  

Gedurende de dag nemen we grote hoeveelheid informatie op uit de omgeving, verwerken deze 

informatie in onze hersenen, handelen op uiteenlopende manieren, en sturen vervolgens een signaal 

terug naar de omgeving. De omgeving betreft niet alleen de buitenwereld, maar ook een “menselijke 

artefact”, dat wil zeggen een systeem of product door mensen gemaakt zoals een SCADA/EMS 

systeem. Het komt regelmatig voor dat tussen het artefact en de menselijke informatieverwerking 

allerlei problemen kunnen optreden, die soms tot misinterpretatie van de informatie kan leiden of in het 

ergste geval tot letsel of zelfs de dood van de operator. Dit vereist aandacht bij het ontwerpen van 

systemen, bijvoorbeeld displays. Het menselijke brein waarin de informatie wordt verwerkt bestaat uit 

drie fasen:  

1. Perceptie; het binnenhalen van de informatie via de zintuigen en deze vergelijken met de aanwezige 

kennis uit het geheugen om daaraan betekenis toe te kennen.  

2. Cognitie; het menselijke brein waarin de informatie wordt verwerkt en betekenis wordt verleend aan 

de informatie. Deze activiteiten hebben te maken met denken, herinneren en taalgebruik.  

3. Actie; de fase waarin het brein een actie selecteert en signalen uitzendt voor de te nemen actie.  

 

Het informatieverwerkingproces is een manier om informatie te ordenen over het menselijke brein en 

vormt tevens een leidraad voor het ontwerpen van systemen. Voor het informatieverwerkingsproces zijn 

verschillende modellen in gebruik. De meeste modellen gaan uit van een lineaire reeks van stappen 

zoals weergegeven in figuur 4.5.  
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Figuur 4.5 Een model van menselijke informatieverwerking (Zimbardo, 1995).  

 

In het menselijke informatieverwerkingsmodel zijn drie verschillende geheugensystemen te 

onderscheiden, namelijk Sensory Memory, Short-Term Memory en Long-Term Memory. Geheugen 

is het opslaan, zoeken en terugvinden van informatie, het betreft geen foto‟s maar interpretaties en gaat 

altijd selectief om met informatie.  

 

Sensory Memory (SR) is een primaire vorm van geheugen, dat kenmerkt zich door visuele (icon) en 

auditieve (echo) herinneringen. SR ontvangt informatie uit de omgeving via de zintuigen en bewaart 

deze kortstondig, ongeveer 2 tot 3 seconden. Elke informatie die aandacht vereist wordt verder verwerkt 

in perceptie. Perceptie verleent vervolgens betekenis toe aan de informatie, door deze te vergelijken met 

informatie die al is opgeslagen in het lange termijn geheugen. Nadat betekenis is toegekend aan de 

informatie, reageren we onmiddellijk op de perceptie. Dit vindt plaats door een bepaalde reactie of 

sturen we de informatie door naar het Short-Term Memory, voor verdere verwerking.  

 

Sensory Memory heeft implicaties bij het ontwerpen van displays. Ontwerpers kiezen vaak iconen of 

symbolen in plaats van tekst om informatie op een display te presenteren. Daarom moeten iconen zo 

ontworpen worden dat ze snel herkend kunnen worden van andere iconen, met eenduidige betekenis. 

Standaardisatie kan hierin ondersteuning bieden. Hiermee bereikt men dat operators de betekenis van 

een icoon snel kunnen herkennen. Iedere keer als nieuwe iconen ontworpen worden, moeten ze eerst in 

de werkomgeving en binnen de context van het werk getest worden, zodat operators hieraan juiste 

betekenis kunnen toekennen.  

 

Short-Term Memory (STM) kenmerkt zich door een zeer beperkte capaciteit en een korte retentie 

periode van 18 tot 20 seconden. STM bevat herinneringen van de informatie die we recentelijk hebben 

ontvangen. Informatie in STM wordt ongeveer 20 seconden vastgehouden, tenzij extra aandacht wordt 

gevraagd of bewust wordt vastgehouden. STM is de enige fase waarin bewuste informatieverwerking 
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plaatsvindt. De informatie in STM blijft aanwezig, net zolang deze in het bewustzijn aanwezig is. Het 

fungeert als een centrale korte termijn informatieverwerking en als een soort database voor bewustzijn, 

waarin wij vergelijken, evalueren en analyseren. Deze activiteit blijft aanwezig totdat selectie en 

executie plaatsvindt. De beperkte capaciteit van STM kan verbeterd worden door informatie te 

groeperen (chunking) en te herhalen (rehearsal).  

De beperkte capaciteit van STM heeft implicaties voor de operator, namelijk; 

 Belast STM zo minimaal mogelijk dat wil zeggen beperkt zowel tijd als hoeveelheid alfanumerieke 

punten tot een minimum tijdens taakuitvoering om STM te ontlasten. 

 Zorg voor visuele echo; combineer auditieve boodschap met redundant symbool, zodat de informatie 

door STM niet verkeert wordt opgevat.  

 Groepeer informatie om eenvoudig te onthouden; de optimale combinatie is 3 tot 4 letters of cijfers, 

maak logische combinaties, combineer letters boven cijfers vanwege de betekenis die eraan kunt 

toekennen, letters en cijfers apart weergeven bij combineren 

 Sorteer teksten en instructies in logische volgorde; dit principe ontlast STM. Maak gebruik van 

congruentie dat wil zeggen de woordvolgorde komt overeen met de volgorde waarin de actie 

uitgevoerd moet worden, doe A, dan B, dan C et cetera.  

 

Long-Term Memory (LTM) is de datawarehouse van alle ervaringen, gebeurtenissen, informatie, 

emotie, vaardigheden, woorden, regels en beoordeling die overgebracht is van Sensory en Short-Term 

Memory. Het vertegenwoordigt de totale kennis van een persoon en vormt onze ervaring over de wereld 

om ons heen. LTM kenmerkt zich door onbepaalde duur, onbeperkte capaciteit en opslag via 

betekenisverlening.  

 

Er zijn diverse manieren om informatie te organiseren en betekenis te verlenen. Groeperen en herhalen 

zijn hulpmiddelen om informatie aan LTM aan te bieden voor later gebruik, omdat de informatie 

georganiseerd is en een betekenis heeft. Een andere techniek om informatie aan LTM aan te bieden is 

Mnemonics en betekent herinneren. Voorbeelden hiervan zijn visualiseren door schema‟s en plaatjes 

voor te stellen, organiseren door eigen associaties aan te koppelen, logica door rijtjes, structuren en 

ezelsbruggetjes te maken en PQ4R methode. Een studiemateriaal kan heel efficiënt bestudeerd worden 

door chronologisch de volgende stappen te doorlopen Preview (= overzicht), Question, Reading, Reflect 

(= nadenken), Recite (= opzeggen) en Review (= controleren). Deze methode is heel effectief, maar is 

heel tijdrovend.  

Het vermogen om informatie uit LTM op te roepen is belangrijk voor de dagelijkse werkzaamheden. 

Het niet tijdig beschikken van de benodigde informatie voor de taakuitvoering kan in sommige 

werksituaties fatale gevolgen hebben.  

Systeem ontwerpers beseffen onvoldoende dat operators moeilijkheden zullen tegenkomen bij gebruik 

van het systeem. Ze gaan ervan uit dat de operators weten hoe het systeem werkt. Ze beseffen niet dat 

de gemiddelde gebruiker onvoldoende kennis heeft van het systeem en waarschijnlijk ook nooit zal 

krijgen, vanwege de drukke werkzaamheden. Dit geldt zelfs voor simpele taken die ad-hoc verricht 

moeten worden. Daarom moet het systeem en de interface gebruiksvriendelijk zijn en moeten de 

gebruikers geen problemen ondervinden en fouten maken om informatie uit het lange termijn geheugen 

op te roepen.  

Enkele manieren om het lange termijn geheugen optimaal te gebruiken zijn: 

 Mensen aanmoedigen om informatie regelmatig te gebruiken;  

 Standaardiseer displays, symbolen en procedures;  

 Geheugen ondersteuning gebruiken zoals checklist en procedure bij onregelmatig gebruik; 

 Informatie op een betekenisvolle manier weergeven die later eenvoudig is op te roepen;  
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 Informatie op consistente wijze weergeven met bestaande mentale modellen;  

 Ontwerp displays ter ondersteuning van mentale modellen. Gebruik het visuele concept zoals de 

positie van een schakelaar.  

 

Er zijn twee typen geheugen om informatie in het lange termijn geheugen op te slaan en weer terug te 

halen, namelijk “declaratief” en “procedureel”. Dit onderscheid is erg belangrijk bij leren en bij het 

ontwerpen en trainen. Declaratieve kennis betreft kennis over feiten of dingen die we kunnen 

verwoorden. Deze kennis is snel te verkrijgen, maar ook snel te vergeten. Deze kennis wordt gebruikt 

bij het uitvoeren van nieuwe taken. Declaratieve kennis omvat woorden, concepten, feiten, principes, 

regels, procedures, schema‟s et cetera. Procedurele kennis betreft vaardigheden die impliciet aanwezig 

zijn en gaat vaak onbewust. Het gaat over de vraag “hoe doe je ..?” en is moeilijk te verwoorden. De 

taak is eenvoudig uit te voeren dan uit te leggen. Deze kennis kan eigen gemaakt worden door te doen. 

Het is moeilijk te leren, maar eenmaal verkregen ook moeilijk te vergeten. Procedurele kennis is 

kenmerkend voor ervaren mensen.  

 

De drie geheugensystemen zijn stappen in het informatieverwerkingsproces. Ze verschillen niet alleen 

in de hoeveelheid informatie die ze kunnen vasthouden en de tijdsduur, maar ook de wijze waarop de 

informatie wordt verwerkt. Informatie die in LTM terechtkomt, gaat eerst door Sensory Memory en dan 

Short-Term Memory. De informatie wordt in elke fase geschikt gemaakt voor de volgende fase. 

Impressies uit de omgeving worden beelden of ideeën, die op hun beurt tot patronen worden gevormd 

die overeenkomt met informatie in LTM.  

 

4.5.2 Besluitvormingsproces  

Iedere bedrijfsvoerder krijgt dagelijks te maken met het besluitvormingsproces, waarbij uiteenlopende 

informatie; simpel tot complex, fout of goed, wordt verzameld, geanalyseerd, geselecteerd en omgezet 

in een eventuele actie. De beschikbare informatie interpreteren ze naar beste inzichten en besluiten 

daarna wat ze ermee gaan doen. Computersystemen worden steeds complexer, waardoor de 

besluitvorming moeilijker wordt en kans op fouten groter. Daarom is het belangrijk te begrijpen hoe 

mensen beslissingen nemen en hoe we systemen kunnen ontwerpen ter ondersteuning van de 

besluitvorming. Besluitvorming die snel en automatisch verloopt heet intuïtieve besluitvorming, terwijl 

besluitvorming die rustig, doordacht en beheerst verloopt, aangeduid wordt met analytische 

besluitvorming.  

Wat betekent het om te zeggen, iets is een besluitvormingstaak? Het is een taak waarbij; een persoon 

een keuze moet maken uit meerdere mogelijkheden, er is een hoeveelheid informatie beschikbaar over 

de keuze, het tijdvenster is langer dan een seconde en de keuze is verwant met onzekerheid; dat wil 

zeggen het is niet helder welke de beste keuze is. Per definitie, besluitvorming impliceert risico, en een 

goede besluitnemer zal elk risico schatten bij elke keuze.  

 

Een belangrijk aspect van denken, een cognitief proces, is het nemen van beslissingen. In de literatuur 

worden verschillende modellen en theorieën beschreven over nemen van beslissingen, namelijk 

normatieve en descriptieve modellen. De normatieve modellen beschrijven “wat mensen moeten doen” 

of “hoe nemen mensen de beste beslissing”, terwijl de descriptieve modellen beschrijven “hoe mensen 

beslissingen nemen” of “hoe komen mensen tot een bepaalde keuze”. Jarenlang onderzoek toont aan dat 

mensen beslissingen nemen afhankelijk van de wijze waarop informatie wordt gepresenteerd, 

bijvoorbeeld in termen van aantal doden of aantal overlevenden, zelfs ook wanneer de informatie 

identiek is.  
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De normatieve modellen zijn te complex en vertonen teveel afwijking met echte besluitvorming. Een 

rationele beschouwing van alle factoren in combinatie met de mogelijke opties en uitkomsten, is 

dikwijls te moeilijk. Daarom is men later overgestapt op eenvoudige descriptieve modellen. Een 

voorbeeld van een descriptief model is “satisficing”. Bij deze modellen streven mensen niet naar een 

optimale keuze, maar naar een keuze die goed genoeg is voor de taak. De mens beschouwt opties en 

selecteert een optie die acceptabel is. Een andere optie, die wellicht beter is, levert te weinig extra 

voordelen op, die de moeite waard is. Satisficing is dus een acceptabele keuze voor een probleem, 

gegeven de beperkte capaciteit en de beperkte tijd. Satisficing hanteert een sampling procedure, omdat 

niet alle mogelijke opties beschouwd kunnen worden. Onderzoek toont aan dat mensen in staat zijn aan 

verschillende besluitvormingssituaties aan te passen door om te schakelen van complexe analytische 

naar simpele modellen zoals satisficing. Satisficing is een krachtige en efficiënte manier van denken, 

maar garandeert geen optimale oplossing, vanwege de vereenvoudiging en leidt soms tot 

misinterpretaties. 

Mensen nemen beslissingen op een natuurlijke manier, dat wil zeggen dat ze hun ervaring gebruiken om 

beslissingen te nemen. Besluitvormingstaken in praktische situaties worden gekenmerkt door 

incomplete informatie, onzekerheid, veranderende omstandigheden, beperkte tijd, hoge risico, meerdere 

oplossingen et cetera. Dit zijn complexe factoren met uiteenlopende benaderingen en modellen, waar de 

meerderheid van de modellen op een enkel aspect van de operatortaak en performance concentreert.  
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Figuur 4.6 Structuur van het besluitvormingsproces (Jones, 1998).  

 

 

 

De besluitvorming is de belangrijkste en moeilijkste taak van de bedrijfsvoerder, in het bijzonder tijdens 

nood en herstel toestand van het systeem. Een aantal besluitvormingsmodellen zijn voorgesteld als basis 

voor HMS ontwerp, waarbij het merendeel van de modellen meertraps modellen zijn. Deze modellen 

hebben eigenlijk dezelfde structuur, als aangegeven in figuur 4.6.  

 

Tijdens de probleem herkenningsfase moet de operator vaststellen dat er een probleem bestaat of dat een 

beslissing vereist is. En tijdens de probleemdefinitie fase moet de operator het probleem identificeren. 

In de volgende fase moet de operator de criteria vaststellen en alternatieven identificeren. Na evaluatie 

van de alternatieven moet de operator het beste alternatief kiezen. Na implementatie moet de operator 

het resultaat monitoren. Als het oorspronkelijke probleem niet is opgelost, moet de operator het hele 

proces herhalen tot het probleem is opgelost. Het doorgronden van al deze stappen en met succes 

toepassen ervan, is zeer belangrijk voor de operator en zijn prestaties. Dit is vooral het geval bij het 

oplossen van problemen die betrekking hebben op nood en herstel toestanden. Dientengevolge, moet het 

belang van besluitvormingstaken en activiteiten in het trainingsprogramma meer aandacht krijgen.  

 

4.5.3 Model voor gedrag tijdens taakuitvoering  

De laatste jaren zijn diversie modellen ontwikkeld in vakgebieden zoals Informatietechnologie, 

Kunstmatige Intelligentie, Psychologie et cetera. Hiermee kan ons inzicht in Human Performance verder 

verruimd worden. Deze modellen kunnen als een conceptueel model voor het gedrag dat een operator 

vertoont tijdens taakuitvoering gebruikt worden, voor operator performance en ontwikkeling van 

operatortrainingen.  

Een ander descriptief model, dat veel aandacht heeft gekregen, is het Skill, Rule, Knowledge model van 

Rasmussen (SRK-model). Dit model classificeert taken in drie niveaus. Het is het meest interessante 

model voor gedrag dat mensen vertonen tijdens taakuitvoering. Het model bestaat uit drie niveaus, 

waarbij mensen op een van de drie niveaus acteren tijdens taakuitvoering afhankelijk van de zwaarte 

van de taak en de ervaring die ze hebben met de betreffende situatie. Figuur 4.7 geeft dit drie-

lagenmodel schematisch weer.  

De informatie komt binnen via de zintuigen en verwerkt op, of skill-based niveau, rule-based niveau of 

knowledge-based niveau, afhankelijk van de ervaring van de operator met de taak.  

1. Skill-based behavior; als mensen heel veel ervaring hebben, dan vertonen ze een doelgericht en 

automatisch gedrag. Ze hoeven de informatie niet te interpreteren. Het gedrag is automatisch, er is 

minimale aandacht vereist en de cognitieve processen worden niet gebruikt. Het gedrag op dit 

niveau is in feite geen besluitvorming. Fouten op dit niveau worden veroorzaakt door verkeerde 

aandacht. De handmatige regelacties in de normale bedrijfstoestand vallen onder deze categorie.  

2. Rule-based behavior; als mensen wel bekend zijn met de taak, maar geen diepgaande ervaring 

hebben, dan vertonen ze nog een intuïtief en procedure gericht gedrag. De inkomende informatie 

wordt gekenmerkt met een bepaalde betekenis, zogenaamde signalen. Deze signalen prikkelen 

regels (rules) uit eerdere ervaringen. Deze regels zijn “If-Then” associaties tussen de signalen en de 

actie. Er is meer cognitief gedrag vereist, omdat meerdere opties (waarnemingen) worden 

beschouwd. Fouten op dit niveau worden gemaakt door foute inschatting van de situatie door 

toepassing van een verkeerde regel. De taken die hieronder vallen zijn monitoren, informatie analyse 

en beoordeling in de normale en niet-normale bedrijfstoestand. 
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Figuur 4.7 SRK model van Rasmussen voor gedrag tijdens taakuitvoering (bron: Rasmussen). 

 

3. Knowledge-based behavior; als mensen met nieuwe situaties worden geconfronteerd, dan hebben ze 

nog geen regels opgeslagen in het geheugen uit eerdere ervaring om op te roepen. De 

informatieverwerking op dit niveau verloopt analytisch. Na het verlenen van betekenis aan de 

informatie, wordt een identificatie van het probleem gevormd. De informatie wordt verwerkt met 

betrekking tot doelen in het korte termijn geheugen. Fouten op dit niveau worden veroorzaakt door 

factoren die te maken hebben met analytisch denken zoals beperkte korte termijn geheugen. De 

complexe taken met betrekking tot planning en besturing van het systeem in storingssituaties, die 

intelligentie en creativiteit van mensen vereisen, vallen onder deze categorie.  

 

Mensen ondervinden vaak allerlei problemen bij het nemen van beslissingen. De meeste menselijke 

fouten betreffen cognitieve fouten zoals een matige beslissing. Er zijn verschillende methoden 

beschikbaar ter ondersteuning van de besluitvorming. Enkele hiervan zijn: 

 Herontwerp; een slechte besluitvorming wordt vaak toegeschreven aan de persoon zelf, terwijl een 

kleine aanpassing in de informatievoorziening, de besluitvorming drastisch kan verbeteren.  

 Ondersteuning; hulpmiddelen die hieronder vallen zijn in verschillende soorten zoals een 

beslissingsboom met daarin alle te nemen acties en de mogelijke consequenties. Een andere vorm 

van ondersteuning is het gebruik van expertsystemen. Dit zijn computer programma‟s, waarin de 

menselijke kennis en ervaring is opgeslagen in de vorm van regels, concepten en principes. Het 

systeem gebruikt input uit de omgeving en maakt een analyse door een heuristische methode toe te 

passen en geeft als output een advies. Dit advies kan opgevolgd worden of juist niet.  

 Training; prestaties kunnen op alle drie gedragsniveaus verbeterd worden door gerichte training. Op 

rule-based niveau kan training gebruikt worden om de perceptuele vaardigheden te verbeteren, 
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terwijl skill-based training gebruikt kunnen worden om te focussen op de belangrijke dingen in de 

ruwe data. Simulatie is een goede methode voor rule-based en skill-based trainingen, omdat hiermee 

in korte tijd met uiteenlopende scenario‟s geoefend kan worden. Met een training kan de knowledge-

base onbeperkt uitgebreid worden. Een nadeel kan zijn dat de informatie ongebruikt blijft, bij het 

nemen van een beslissing.  

 

4.6 Taken bedrijfsvoerder  

De taken van een bedrijfsvoerder kunnen vanuit verschillende invalshoeken benaderd worden. De meest 

voor de hand liggende is de functionele benadering. Een andere benadering van bedrijfsvoeren is de 

tijdrange waarin de taken uitgevoerd worden. Deze zijn te verdelen in drie perioden, namelijk:  

 Voorbereiden van de activiteiten van de beschikbare middelen voor de inzet en de omvang van de 

te leveren diensten, dus het uitvoeren van de planningstaken;  

 Uitvoeren van de activiteiten op de dag van uitvoering met de beschikbare middelen, waarmee de 

gevraagde diensten geleverd moeten worden, dus het uitvoeren van de operationele taken;  

 Analyseren van de vastgelegde procesinformatie uit de vorige twee stappen voor rapportage en 

verbetering van het proces, dus het uitvoeren van achteraf analyses.  

 

De taken van de bedrijfsvoerder tijdens operationele bedrijfsvoering zijn voornamelijk afhankelijk van 

de bedrijfstoestanden normaal, alert, nood en herstel. Deze taken zijn allemaal terug te voeren in het 

HMS-model en bestaan uit informatie verzamelen, informatie verwerken en evalueren, besluitvormen 

en besluit uitvoeren. Het landelijke centrum in Arnhem is verantwoordelijk voor het voorbereiden en 

uitvoeren van de transportdiensten en systeemdiensten van het 380 kV en 220 kV netten en het centrum 

in Ede voor de transportdiensten van het 150 kV en 110 kV netten. De belangrijkste taken van de 

bedrijfsvoerder zijn gegeven in tabel 4.1, 4.2 en 4.3. Dit overzicht geeft de werkzaamheden waarmee de 

bedrijfsvoerders dagelijks mee te maken krijgt voor de transportdienst- en systeemdiensttaken gezien 

vanuit de operationele voorbereiding en operationele bedrijfsvoering.  

 

 

Transportdiensten, 380 kV en 220 kV netten  

 

Operationele voorbereiding:  

Voorbereiden netveiligheid 380 / 220 kV netten NL; 

Voorbereiden netveiligheid 380 kV netten internationaal;  

Bestellen netverliezen. 

 

Operationele bedrijfsvoering:  

Bepalen netveiligheid 380 / 220 kV netten NL 

Bepalen netveiligheid 380 netten internationaal 

Uitvoeren van schakelhandelingen  

Bewaken netveiligheid met SCADA/EMS  

Bewaken van de energie uitwisselingen met het buitenland 

Beheersen van de spanning- en blindvermogenshuishouding  

Signaleren en opheffen van transportbeperkingen in binnenlandse netten en grensverbindingen  

Zorgdragen voor voldoende transportcapaciteit om transporten te kunnen garanderen 

 

Tabel 4.1 Overzicht taken transportdiensten (Arnhem). 
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Systeemdiensten  

 

Operationele voorbereiding: 

Energie programma's voorbereiden en verwerken  

Bepalen balanshandhaven  

Bepalen capaciteit NorNed 

 

Operationele bedrijfsvoering: 

Beoordelen regel en reservevermogen  

Inzetten regel en reservevermogen en noodvermogen  

Opvangen van de overschotten en tekorten van marktpartijen  

Uitvoeren balanshandhaven  

Waarborgen van voldoende reservecapaciteit  

Creëren van technische voorzieningen om transporten op een veilige manier te waarborgen 

Handhaven veilig en betrouwbaar E-voorzieningssysteem 

Uitwisseling van het vermogen met het buitenland 

Ondersteunen van de netfrequentie in UCTE verband 

Koelwaterbeperking bij warm weer, centrum heeft een leidende rol 

Grootschalige storingen van de vermogensbalans oplossen 

Uitvoeren capaciteit NorNed 

Bescherm en herstelacties balanshandhaven voor frequentieondersteuning  

Balansherstel voor ondersteuning buitenlandse TSO  

Beschermen in noodgevallen 

Energie en Tranport-programma‟s 

Bescherm en herstelacties transportdiensten 

 

Tabel 4.2 Overzicht taken systeemdiensten (Arnhem). 

 

Transportdiensten, 150 kV en 110 kV netten.  

 

Operationele voorbereiding:  

Voorbereiden planning 110 en 150 kV netten en stations; 

Beoordelen planning 110 en 150 kV netten en stations; 

 

Operationele bedrijfsvoering: 

Bewaken 110 en 150 kV netten en stations 

Schakelen 110 en 150 kV netten en stations 

Registreren in- en uitmeldingen 110 en 150 kV stations 

Bewaken netveiligheid 

Oplossen storingen in 110 en 150 kV netten en stations, met en zonder uitval 

Bewaken telemetrie 

Bescherm en herstelacties voor transportdiensten 
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Figuur 4.3 Overzicht taken transportdiensten (Ede). 

 

 

4.8 Conclusie  

Dit hoofdstuk geeft inzicht in de bedrijfsvoering van het hoogspanningsnet. Bedrijfsvoering is het 

geheel van informatie verzamelen, verwerken en analyseren, communiceren, beslissingen en acties 

uitvoeren.  

De huidige situatie bij TenneT, met betrekking tot bedrijfsvoering, bedrijfsvoeringsysteem en training 

van bedrijfsvoerders, sluit goed aan bij de ontwikkelingen in de elektriciteitssector. Dit komt, doordat 

TenneT goed inspeelt op de ontwikkelingen en een positieve houding heeft ten aanzien van innovaties. 

Deze ontwikkelingen zijn duidelijk merkbaar in de bedrijfsvoering. Bedrijfsvoerders krijgen te maken 

met een groter en complexer net, grotere hoeveelheid informatie, hogere werkdruk, meer 

verantwoordelijkheid en omvangrijker takkenpakket. Immers, de veiligheid en betrouwbaarheid van het 

voorzieningssysteem is afhankelijk van de kennis en vaardigheden van de bedrijfsvoerders. Daarom 

moet het trainingsprogramma regelmatig getoetst worden op volledigheid en actualiteit.  

Bestaande trainingsprogramma's voor bedrijfsvoerders leggen teveel nadruk op het trainen van 

technische kennis en minder op niet-technische kennis. Het resultaat van een training is vaak beter als 

ook niet-technische programmaonderdelen in het programma worden meegenomen, zoals; cognitieve 

taakanalyse, communicatie, stressbestendigheid, samenwerking en besluitvorming. Deze vaardigheden 

zijn essentieel voor het werk als bedrijfsvoerder.  
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5    Netwerkbeheerders – benchmark 
  

  

5.1 Inleiding  

Dit hoofdstuk geeft antwoord op deelvraag vier van de probleemstelling: Hoe hebben regionale 

netwerkbedrijven en Transmission System Operators (TSO's) het trainingsprogramma opgezet? Wat zijn 

de ervaringen van deze TSO's bij het samenvoegen van de regionale centra tot een landelijk centrum? 

Welke innovaties gebruiken zij in hun situatie? Onderzoek de situatie bij andere netwerkbedrijven en 

TSO's die lijken op de situatie bij TenneT. Wat kan TenneT van ze leren? Hiervoor is een vergelijkend 

veldonderzoek uitgevoerd bij vijf regionale en vier landelijke buitenlandse elektriciteitsnetbeheerders. 

De resultaten worden in de paragrafen 5.2 tot en met 5.10 gepresenteerd. Het doel van dit 

veldonderzoek is om inzicht te krijgen in de organisatie van de bedrijfsvoering en training van 

bedrijfsvoerders en hieruit verbeteringvoorstellen af te leiden voor trainingsprogramma. Het hoofdstuk 

wordt afgesloten met de belangrijkste conclusies.  

 

5.2 Regionale netwerkbeheerder Delta Netwerkbedrijf  

Delta Netwerkbedrijf (DNWB) is de Regionale elektriciteitsnetbeheerder in de provincie Zeeland vanaf 

de netten met een spanning van 400 V tot en met 150 kV netten. De 150 kV netten zijn op 1 juni 2010 

bij TenneT gekomen. Het Regionaal Centrum staat in Middelburg. Vanaf dit centrum wordt de 50 kV 

netten en 10 kV stations 24 uren per dag bewaakt en op afstand bediend. Alle verbindingen en 

transformatoren kunnen vanaf het Controle Centrum worden geschakeld.  

In het RC in Middelburg werken in totaal 15 bedrijfsvoerders in drie wisselende diensten. Deze 

bedrijfsvoerders hebben minimaal een MTS-E opleidingsniveau. Het is bij DNWB niet gebruikelijk dat 

mensen met een MTS-E diploma direct van school instromen als aankomende bedrijfsvoerders. 

Vrijgekomen plaatsen op het RC worden opgevuld door mensen uit eigen gelederen die meerdere jaren 

ervaring hebben opgebouwd in de 10 kV distributiespanning of 50 kV dan wel 150 kV 

transportspanning.  

De aankomende bedrijfsvoerder wordt na 3 cursussen ingeroosterd in de wachtdienst en leert onder 

begeleiding van een mentor in de bedrijfsvoering door "on-the-job-training" het vak van bedrijfsvoerder. 

De bedrijfsvoerder mag in deze leerfase nog niet zelfstandig schakelen. Schakelhandelingen worden 

uitgevoerd onder begeleiding van de mentor. Deze leerperiode in het bedrijfsvoeringcentrum duurt voor 

een ervaren persoon gemiddeld 9 maanden. Voor een schoolverlater kan deze leerperiode variëren 

tussen de 9 en 12 maanden.  

DNWB heeft geen bijzondere faciliteiten voor het opleiden van aankomende bedrijfsvoerders. Zaken als 

trainingscoördinator, trainingsprogramma, gestructureerd opleidingsplan, trainingsimulator zijn 

ooralsnog niet aanwezig. Aankomende bedrijfsvoerders kunnen in de crisisruimte met het EMS in de 

studieomgeving het DNWB net beter leren kennen en oefenen met "droog schakelen" door een snapshot 

van de realtime omgeving naar de studieomgeving te kopiëren. 

Twee keer per jaar, in het voorjaar en najaar, krijgen de bedrijfsvoerders een refresh training, waarbij de 

crisisruimte gebruikt wordt als instructieruimte. Uiteenlopende bedrijfsvoeringaspecten komen hier aan 

de orde zoals leren uit opgetreden storingen, bijzondere bedrijfsvoeringsituaties, nieuwe concepten, et 

cetera. Grote storingen worden binnen enkele dagen geanalyseerd en binnen de groep bedrijfsvoerders 

behandeld.  

De basistraining voor een aankomende bedrijfsvoerder duurt 2 tot 3 maanden en bestaat uit de modulen;  
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Module Trainingsprogramma voor een schakelbevoegde bedrijfsvoerder bij DNWB Aantal weken 

1 Training in het gebruik van het EMS. 2 

2 Uitleg bedrijfsvoering van transport- en distributienetten van Delta Netwerkbedrijf en 

doornemen van de werkinstructies. 

9 

3 2-daagse Simulatietraining "Beschermen en Herstellen" van Dutrain in Duisburg.  1 

4 “on-the-job-training”  40 

 Totale trainingsduur 52 

   

Tabel  5.1 Trainingsprogramma voor een schakelbevoegde bedrijfsvoerder bij Delta Netwerkbedrijf. 

 

Bedrijfsvoerders van RC Middelburg nemen ieder 3-jaarlijks deel aan de door TenneT georganiseerde 

training "Beschermen en Herstellen" op de trainingssimulator van de firma Dutrain in Duisburg samen 

met bedrijfsvoerders van andere regionale netbedrijven en producenten.  

Op het RC zijn twee handboeken beschikbaar. Een wachtboek met technische werkinstructies van de 

DNWB netten en een bedrijfsvoeringhandboek specifiek voor bedrijfsvoerders met daarin procedures, 

instructies en afspraken.  

 

Het trainingsprogramma van DNWB bestaat uit een theoretische deel van 3 maanden en een on-the-job-

training van 9 maanden voor ervaren mensen met een MTS-E diploma. Nieuwe bedrijfsvoerders 

stromen vaak door vanuit de eigen 10 kV netten. DNWB heeft geen bijzondere faciliteiten voor het 

trainen van nieuwe bedrijfsvoerders. DNWB levert geen aanvullende PVE op. 

 

5.3 Regionale netwerkbeheerder Liander Netbeheer 

Liander Netbeheer (LN), voorheen Continuon Netbeheer, is de elektriciteitsnetbeheerder in de 

provincies Gelderland, Flevoland, Noord Holland, Friesland en een deel van Zuid Holland van de netten 

van 150 kV, 110 kV, 50 kV en 10 kV. De 150 kV en 110 kV netten zijn op 1 juni 2009 bij TenneT 

gekomen. Vanaf het Regionaal Controle Centrum in Arnhem, worden de 150 kV netten in 

Gelderland/Flevoland, Noord Holland en de 110 kV netten in Friesland bewaakt en op afstand bediend. 

Vrijwel het hele 150 kV net in Gelderland en Flevoland wordt op afstand bediend, terwijl de 150 kV 

netten in Noord Holland, alleen de nieuwe en belangrijke stations, op afstand te bedienen zijn en de 

overige stations alleen de vermogensschakelaars en de rail en- of kabel/lijnscheiders. Het 110 kV net in 

Friesland zijn de vermogenschakeaars wel en de railscheiders niet op afstand te bedienen.  

 

LN heeft voor de bedrijfsvoering in totaal 15 bedrijfsvoerders in dienst. Deze bedrijfsvoerders hebben 

over het algemeen een MTS-E opleidingsniveau. Bedrijfsvoerders die tien jaar geleden werden 

aangenomen hadden een MTS-plus achtergrond. Later werd dit MTS-E. De laatste vijf jaren worden 

bedrijfsvoerders aangenomen met een MTS diploma zonder energietechniek. Aankomende 

bedrijfsvoerders worden vaak intern of extern geworven. De basistraining voor een schakelbevoegde 

bedrijfsvoerder duurt ongeveer 12 tot 14 maanden en bestaat uit 4 modulen.  

 

De aankomende bedrijfsvoerder wordt na 4 maanden ingeroosterd in de wachtdienst en leert het vak 

onder begeleiding van een mentor. In deze periode mag de bedrijfsvoerder niet zelfstandig schakelen. 

Alle schakelhandelingen worden uitgevoerd samen met en onder verantwoordelijkheid van de mentor.  
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Module Trainingsprogramma voor een schakelbevoegde bedrijfsvoerder bij LN Aantal weken 

1 Onderricht in bedrijfsvoeringaspecten 12 

2 Simulatie training bij Dutrain in Duisburg 4 

3  “On-the-job-training” onder begeleiding van een mentor 24 

4 Nieuwe bedrijfsvoerder wordt eerste en mentor wordt tweede plus bezoeken van 

hoogspanningstations  

16 

 Totaal trainingsduur 56 

   

Tabel 5.2 Trainingsprogramma voor een schakelbevoegde bedrijfsvoerder bij Liander Netbeheer. 

 

LN heeft geen bijzondere faciliteiten voor het trainen van aankomende bedrijfsvoerders. Zaken als 

trainingsruimte, trainingscoördinator, trainingsimulator, trainingsprogramma, gestructureerd 

opleidingsplan zijn vooralsnog niet aanwezig. Aankomende bedrijfsvoerders kunnen in de dagelijkse 

bedrijfsvoering door mee te kijken ervaring opdoen.  

De bedrijfsvoerders krijgen één keer per jaar een refresh training bij Dutrain in Duisburg. Verder wordt 

elke storing in het eigen net geanalyseerd en dient als leerstof binnen de groep bedrijfsvoerders. De 

komende jaren verwacht LN geen bijzondere innovaties, anders dan de splitsing van de 150 kV en 110 

kV netten.  

Het trainingsprogramma van LN bestaat uit een theoretische deel van 4 maanden en een on-the-job-

training van ongeveer 9 maanden voor een ervaren MTS-E‟er. LN heeft geen bijzondere faciliteiten 

voor het trainen van nieuwe bedrijfsvoerders. LN levert geen aanvullende PVE op.  

 

5.4 Regionale netbeheerder Essent Netwerk Noord  

Essent Netwerk Noord (ENN) is de elektriciteitnetbeheeder van de 110 kV en 10 kV netten in de 

provincies Groningen, Drenthe en Overijssel. De 110 kV netten zijn op 1 september 2010 bij TenneT 

gekomen. Het bedrijfsvoeringcentrum staat in Zwolle. Vanaf dit Controle Centrum wordt het 110 kV-net 

voortdurend bewaakt en bestuurd. Het hele 110 kV-net is op afstand te bewaken en ongeveer 90% is op 

afstand te schakelen. Het net is geografische verdeeld in een noordelijk en een zuidelijk deel. In het 

zuidelijke deel, in de provincie Overijssel, zijn alle bedrijfsmiddelen op afstand te schakelen, terwijl in 

het noordelijke deel alleen de vermogenschakelaars op afstand te bedienen zijn.  

 

In het regionale bewakingcentrum Zwolle werken in totaal 10 bedrijfsvoerders in drie wisselende 

wachtdiensten. Aankomende bedrijfsvoerders worden met een intensief inwerkprogramma van 

ongeveer een jaar getraind tot een schakelbevoegde bedrijfsvoerder. Het vereiste startniveau is MTS-

energietechniek met meerdere jaren praktijk ervaring. Het inwerkprogramma bestaat uit twee delen. 

Deel één duurt ongeveer zes maanden en bestaat uit drie competentiegebieden, namelijk; 

opleidingseisen, kennis en vaardigheden. Het tweede deel bestaat uit "on-the-job-training” onder 

supervisie van een mentor gedurende zes maanden.  
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Competentie Trainingsprogramma voor een schakelbevoegde bedrijfsvoerder bij ENN Aantal weken 

1 Opleidingseisen; MTS-E, cursus bedieningsdeskundige, cursus hoogspanningsinstallatie 

van PBNA.  

7 

2 Kennis; organisatie ENN, bedrijfsvoeringinstructies, instructies in centrum door mentor, 

hoogspanningstechniek, hoogspanningsnet ENN, eigen calamiteitenplannen en die van 

anderen waaronder TenneT  

12 

3 Vaardigheden; bedieningsdeskundige, SCADA/EMS systeem, loadflow berekeningen, 

communicatie, gestructureerde werkhouding  

6 

 Theoretisch deel met competentiegebied 1, 2 en 3 van 25 weken  

4 On-the-job-training, door inroosteren in dagdienst (deel 2) 25 

 Totale trainingsduur 50 

   

Tabel  5.3 Trainingsprogramma voor een schakelbevoegde bedrijfsvoerder Essent Netwerk Noord. 

 

Deel één van het trainingsprogramma is zo opgezet, dat vrijwel alle belangrijke 

bedrijfsvoeringsaspecten worden behandeld, afgewisseld met veel analyses, oefeningen en simulaties. 

Het eerste deel wordt afgerond met een evaluatie. Bij een positief advies wordt de nieuwe 

bedrijfsvoerder ingeroosterd in de dagdienst.  

Storingen in het eigen net worden ook gebruikt voor kennisuitbreiding door post analyses uit te voeren 

en de resultaten integraal te bespreken in werkoverleggen met bedrijfsvoerders. De analyses en de 

trainingen worden vaak gegeven door ervaren bedrijfsvoerders. Het programma onderdeel beschermen 

en herstellen bij het externe opleidingsinstituut Dutrain in Duisburg is niet expliciet genoemd, maar 

maakt toch onderdeel uit van het trainingsprograma in de vorm van een jaarlijkse refresh training.  

ENN heeft voor het trainen van bedrijfsvoerders geen extra ondersteunende faciliteiten zoals 

trainingsafdeling, trainingsruimte, trainingscoördinator en trainingsimulator, maar heeft wel een 

eenvoudig trainingsprogramma en documentatie in de vorm van losse instructies. Het bewakingcentrum 

maakt gebruik van een checklist ter ondersteuning van de werkzaamheden.  

Het trainingsprogramma van ENN voor een ervaren MTS'er bestaat uit een theoretische deel van 

ongeveer 6 maanden en een on-the-job-training van ongeveer 6 maanden onder supervisie van een 

mentor. ENN heeft geen bijzondere faciliteiten voor het trainen van nieuwe bedrijfsvoerders. LN levert 

geen aanvullende PVE op.  

 

5.5 Regionale netbeheerder Essent Netwerk Zuid  

Essent Netwerk Zuid (ENZ) is de elektriciteitnetbeheeder van de 150 kV netten in de provincies 

Brabant en Limburg. Deze 150 kV-netten worden vanaf het bedrijfsvoeringcentrum in Weert 24 uren per 

dag met het SCADA/EMS systeem bewaakt en bestuurd.  

In dit regionale bewakingscentrum werken in totaal 17 bedrijfsvoerders, waarvan zeven senior 

bedrijfsvoerders. Het ingangsniveau voor een nieuwe bedrijfsvoerder is MTS-E diploma en voor een 

senior een HTS-E diploma. Het trainingstraject voor een schakelbevoegde bedrijfsvoerder is ongeveer 

drie tot zes maanden en voor een senior acht tot twaalf maanden. Beide typen bedrijfsvoerders 

doorlopen hetzelfde trainingsprogramma, echter het programma van een bedrijfsvoerder heeft minder 

diepgang. Het trainingsprogramma bestaat uit de volgende modulen:  
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Module Trainingsprogramma voor een schakelbevoegd bedrijfsvoerder bij ENZ Aantal weken 

1 Component kennis; verwerven van kennis over hoogspanningslijnen, 150/50 kV 

installaties, transformatoren, 10 kV installaties, secunaire installaties en beveiligingen 

6 6 

2 Systeemkennis; inzicht krijgen in het gedrag van netten, netopbouw, praktijkstage met 

netherstel bij Dutrain in Duisburg 

2 4 

3 Operationele kennis; verwerven van praktische vaardigheden zoals algemene 

instructies, schakelen en bewaken, storingen en SCADA/EMS om in het centrum te 

kunnen werken 

4 12 

4 Aanwijzigingen; bedrijfsinstructies NEN 3840, examen, actualiseren opleidingsplan 1 10 

5 On-the-job-training met mentor 12 16 

 Totale trainingsduur 25 48 

    

Tabel  5.4 Trainingsprogramma voor een schakelbevoegde bedrijfsvoerder Essent Netwerk Zuid.  

 

Het trainingsprogramma bestaat uit verwerven van theoretische kennis van hoogspanningsnetten 

afgewisseld met oefeningen. Na 25 weken trainingsprogramma wordt een toets afgenomen. Hierbij 

wordt zowel theoretische kennis als praktische vaardigheden getoetst op een Operator Trainingsimulator 

(OTS). De toets bestaat uit oplossen van storingen in OTS, analyse, bedrijfsvoeringstoestand niet-

normale naar normale toestand terugbrengen en stressbestendigheid. Het resultaat van de toets kan een 

positief of negatief advies zijn. Bij een negatief advies volgt een herkansing en bij een positief advies 

wordt de bedrijfsvoerder ingeroosterd in de reguliere dagdienst onder begeleiding van een mentor. Een 

belangrijk onderdeel van het programma is het oplossen van storingen op het eigen trainingsimulor en 

op de simulator van Dutrain in Duisburg. Bedrijfsvoerders krijgen eenmaal per jaar een refresh training 

op de eigen simulator over bijzondere netsiuaties. De trainers zijn vaak interne medewerkers, dit zijn 

specialisten voor de training van de technische aspecten van SCADA/EMS en senior bedrijfsvoerders 

voor de functionele kant. De senior bedrijfsvoerders fungeren als trainers en als mentor.  

 

Bewakingcentrum Weert heeft geen aparte trainingsafdeling, trainingsruimte, trainingscoördinator, maar 

heeft wel een trainingsimulator, trainingsprogramma en documentatie. Het bewakingcentrum heeft een 

netherstelplan, een calamiteitenplan en een operationeel handboek, Kennis en Leer Systeem (KLS). 

KLS is een elektronisch handboek met procedures, instructies, bedrijfscriteria et cetera. Dit systeem 

ondersteunt de bedrijfsvoerders bij het uitvoeren van de werkzaamheden en voorkomt fouten bij 

werkzaamheden die niet vaak worden uitgevoerd. Het KLS systeem is intern ontwikkeld en wordt sinds 

enkele jaren in de bedrijfsvoering toegepast. Het is een soort SCADA-emulatie in Windows omgeving.  

 

Bij de alarmafhandeling wordt onderscheid gemaakt in 150 kV net Brabant, 150 kV net Limburg en alle 

10 kV netten. De presentatie van de alarmen is afhankelijk van de werkplek, de verantwoordelijkheid 

van de bedrijfsvoerder en het deelgebied. Alle alarmen vallen in de categorie “urgent” of “normaal”, en 

gerangschikt op prioriteit. Bedrijfsvoerders worden op een alarm attent gemaakt met een akoestisch 

signaal en een visueel kleurentekst. In deelnet Brabant worden alle alarmen vanaf de RTU‟s 

overgezonden naar het bewakingcentrum en lokaal gefilterd, terwijl in deelnet Limburg 50% van de 

alarmen in de RTU‟s worden gefilterd en daarna overgezonden.  

Essent Netwerk Zuid wil op korte termijn een Distributie Management Systeem aanschaffen voor het 

bewaken en besturen van de 10 kV netten. Het huidige EMS zal op termijn afgebouwd worden door het 

overhevelen van de taken naar de landelijke netbeheerder.  
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Het trainingsprogramma van ENZ bestaat uit twee doelgroepen. Bedrijfsvoerders voor gewone 

bedrijfsvoeringstaken en senior bedrijfsvoerders voor coördinerende taken. Bedrijfsvoerders met een 

MTS diploma kunnen in maximaal 6 maanden en senior bedrijfsvoerders met een HTS diploma kunnen 

in maximaal 12 maanden getraind worden. Beide doelgroepen doorlopen hetzelfde programma, echter 

het trainingsprogramma van een HTS'er heeft meer diepgang. Na 25 weken volgt een toets en een 

advies. Ter ondersteuning van de trainingen heeft ENZ de beschikking over een trainingsimulator, 

Kennis en Leer Systeem en een trainingsprogramma.  

 

5.6 Transmission system operator Elia  

Elia is de netbeheerder van het Belgische hoogspanningsnet van 150 kV, 220 kV en 380 kV netten als 

mede van ongeveer 94% van de netten van 30 kV tot 70 kV. Elia bewaakt en bestuurt het Belgische 

hoogspanningsnet vanaf bedrijfsvoeringcentra (of "dispatchings"). Het Nationaal Controle Centrum 

(NCC) is gevestigd in Linkebeek bij Brussel en de drie Regionale Controle Centra (RCC) in:  

1. Merksem bij Antwerpen, zorgt voor het Vlaamse Gewest (Regio Noord); 

2. Namen, zorgt voor het Waalse Gewest (Regio Zuid); 

3. Schaerbeek bij Brussel, zorgt voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.  

 

Het NCC is belast met de bedrijfsvoering van het landelijke hoofdtransportnet op 380 kV en 220 kV 

niveau, terwijl de RCC„s belast zijn met de bedrijfsvoering van de regionale netten van 150 kV en lager 

in een bepaalde regio. Het NCC kan in voorkomende gevallen de taken van een RCC overnemen en de 

bedrijfsmiddelen in het betreffende regio bedienen en bewaken. Op het NCC in Linkebeek werken in 

totaal 15 bedrijfsvoerders in drie ploegendiensten. Deze vijftien bedrijfsvoerders bestaan uit 6 System 

Operator‟s en 9 System Engineer‟s, waarvan 3 Senior Engineer‟s. De System Engineer‟s zijn energie 

industriële of burgerlijke ingenieurs met minimaal HBO-niveau, terwijl de System Operator‟s 

bedrijfsvoerders zijn met algemene vorming op minimaal HBO-niveau (graduate niveau = technische 

opleiding “kort type”). System Engineer‟s mogen alle schakelhandelingen verrichten, terwijl de System 

Operator‟s geen enkele schakelhandelingen mogen uitvoeren.  

 

Elia heeft een goed gestructureerd opleidingsplan voor nieuwe dispatchers op het NCC. Het totale 

opleidingstraject voor nieuwe dispatchers duurt ongeveer 12 maanden. Dit traject kan korter, indien bij 

indienstname een gedegen voorkennis bestaat, bijvoorbeeld iemand die vroeger in een productiebedrijf 

heeft gewerkt. De eerste fase van de training bestaat uit een basisprogramma van 11 modules en duurt 

ongeveer 6 maanden met stijgende complexiteit. Deze basisfase wordt gekenmerkt door veel kennis 

opbouw gecombineerd met veel stages op de het NCC. De eerste evaluatie moment vindt plaats na 

ongeveer 10 weken en de tweede aan het einde van de eerste fase na 22 weken. De tweede trainingsfase 

duurt 6 maanden en vindt permanent plaats op het NCC onder supervisie van een ervaren coach.  

 

Elia gebruikt de trainingsfaciliteit van Tractebel voor de training van haar dispatchers in de NCC en de 

RCC. Training van de dispatchers gebeurt dus 100% intern op de interne simulator. Bedrijfsvoerders 

kunnen op de simulator trainen om hun vaardigheden te verbeteren voor uiteenlopende situaties tijdens 

noodtoestanden en om het fysische gedrag van het systeem te leren kennen tijdens incidenten. De 

dispatchers worden op de simulator geconfronteerd met werkelijke situaties onder begeleiding van een 

ervaren instructeur.  
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De samenstelling van het opleidingsprogramma voor een schakelbevoegde dispatcher bestaat uit 11 

modules:  

   

Module Trainingsprogramma voor een schakelgevoegde bedrijfsvoerer bij TSO ELIA Aantal weken 

1 Situering bedrijf en sector 1 

2 Hoogspanningsnet  1 

3 SCADA / EMS 1 

4 Uitbaten net 1 

5 Hoogspanningsnetten en machines 1 

6 Centrales, regeling en evenwicht 2 

7 Regionale netten Noord – Centrum – Zuid 3 

8 Buitenlandse netten, netproblemen en reservedispatching 1 

9 Noodprocedures 1 

10 State in NCC 9 

11 Simulatortraining en eind evaluatie 1 

 Basisprogramma (fase 1) 22 

 on-the-job-training (fase 2) 27 

 Totale trainingsduur 49 

   

Tabel  5.5 Trainingsprogramma voor een schakelbevoegde bedrijfsvoerder bij TSO ELIA. 

 

De 70 dispatchers van de NCC en de RCC krijgen één keer per jaar een refresh-training van 4 dagen in: 

 Beschermen & Herstellen van een regio (1 dag)  

 Oplossen van incidenten in een regio (1 dag) 

 Scenarios die betrekking hebben op het hele Belgische net, bijvoorbeeld Noord Zuid fluxen  (2 

dagen)  

 

Het trainingstraject voor een schakelbevoegde dispatcher met HBO-niveau duurt ongeveer 12 maanden. 

De eerste 6 maanden bestaat uit theorie en stage op het NCC, terwijl de daarop volgende 6 maanden 

permanent op het NCC wordt doorgebracht onder begeleiding van een coach. Elia heeft interne 

trainingsfaciliteiten zoals trainingsafdeling, trainingsruimte, trainingssimulator en een gestructureerd 

trainingsprogramma.  

 

5.7 Regionale netbeheerder het Vlaams Gewest 

Het Vlaams Gewest bewaakt en bedient de 150 kV, 70 kV tot 30 kV netten. Het Vlaams Gewest, ook 

Regio Noord genoemd, bestaat uit een zone Oost en een zone West. In elke zone werken 6 dispatchers 

en 2 hulpdispatchers. De dispatchers hebben een MBO + opleidingsniveau. De gebruikelijke 

doorstroming tot dispatcher komt vaak vanuit de Business Unit Infrastructuur, dit zijn meestal 

technische medewerkers werkzaam in het veld. Na een intensieve training van ongeveer 12 maanden 

kunnen ze doorstromen tot hulpdispatcher en eventueel weer terug naar Infrastructuur voor het 

aansturen van medewerkers en daarna weer terugkeren als dispatcher op het regionaal 

coordinatiecentrum. Het trainingstraject voor een dispatchertraining vanuit het veld duurt 12 maanden;  
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Module Trainingsprogramma voor een schakelgevoegde dispatcher Aantal weken 

1 Situering bedrijf en sector 1 

2 Hoogspanningsnet 1 

3 SCADA/EMS 1 

4 Uitbaten net 1 

5 Hoogspanningsnetten en machines 1 

6 Centrales, regeling evenwicht 2 

7 Regionale netten Noord 3 

8 Buitenlandse netten, netproblemen, reservedispatching 1 

9 Noodprocedures - techinische regelement 1 

10 Stage in RCC onder toezicht van senior bedrijfsvoerder 14 

11 OTJ training, waarbij ze spanning mogen regelen  12 

12 OTJ training, waarbij ze ook onder begeleiding mogen schakelen 12 

 Totale trainingsduur 48 

   

Tabel 5.6a Trainingsprogramma voor een schakelbevoegde bedrijfsvoerder bij het Vlaams Gewest.  

 

Het trainingstraject voor een schoolverlater duurt ook 12 maanden; 

   

Module Trainingsprogramma voor een schoolverlater Aantal weken 

1 Basistraining tot hulpdispatcher (9 maanden) 36 

2 On-the-job-training plus stage op het RCC (3 maanden) 12 

3 Doorstromen tot dispatcher (na 12 maanden)  

 Totaal 48 

   

Tabel 5.6b Trainingsprogramma voor een schoolverlater bij het Vlaams Gewest.  

 

Voor het trainen van de dispatchers heeft ELIA een eigen trainingssimulator. Hierop worden alle 

aankomende dispatchers van Elia getraind. De algemene training aangaande beveiligingsfilosofie, 

kennis over spanningsafstanden, afzetting in onderstations behoort ook tot het opleidingtraject. Het 

bezoeken van onderstations en het verrichten van schakelhandelingen behoort ook tot het takenpakket. 

Het uitschrijven van schakelhandelingen is ook een vorm van opleiding.  

 

Het trainingprogramma bij het Vlaams Gewest voor een schakelbevoegd dispatcher met MBO 

vooropleiding bestaat uit een theoretisch deel van 6 maanden en on-the-job-training van 6 maanden. 

Deze mensen hebben een technische achtergrond en komen vaak vanuit de Business Unit Infrastructuur.  

 

5.8 Transmission System Operator Swissgrid  

Swissgrid is de nationale elektriciteitsnetwerkbeheerder van de 380 kV en 220 kV 

hoogspanningsnetten. Het beheer en de bedrijfsvoering van de netten van 150 kV en lager ligt in 

handen van zeven regionale netbeheerders. Elke netbeheerder heeft een eigen bedrijfsvoeringcentrum 

en is verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van een bepaald voorzieningsgebied. Het Nationale 

Controle Centrum in Laufenburg heeft een coordinerende taak, terwijl de regionale netten de 

schakelopdrachten uitvoeren in de 150 kV netten en lager en ook in de 220 kV en 380 kV netten. De 

380 kV en 220 kV hoogspanningsnetten dat in het voorzieningsgebied van een regionale netbeheerder 

valt, is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de schakelopdrachten.  
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Het NCC in Laufenburg doet de bedrijfsvoering in drie wisselende diensten met 7 bedrijfsvoerders en 8 

senior bedrijfsvoerders. De bedrijfsvoerders in het nationale centrum hebben een MBO+ tot HBO 

opleidingsniveau met een energietechnische achtergrond. De bedrijfsvoerders in het nationale centrum 

stromen vaak door vanuit de zeven regionale netbeheerders. Bij Swissgrid zijn tot nu toe geen gevallen 

bekend van bedrijfsvoerders die direct van school tot bedrijfsvoerders zijn opgeleid. Het NCC is 

weliswaar een landelijk nationaal centrum, maar met beperkte bevoegdheid in bewaken en coordineren. 

Schakelhandelingen worden vooralsnog door de regionale netbeheerders uitgevoerd.  

 

Het opleidingsplan bij Swissgrid heeft een ad-hoc karakter. Het komt niet zo vaak voor dat een 

schoolverlater of een onervaren medewerker opgeleid wordt tot bedrijfsvoerder in het NCC. Nieuwe 

bedrijfsvoerders komen vaak van de regionale netbeheerders met meerdere jaren ervaring. Aankomende 

bedrijfsvoerders worden in één jaar onder begeleiding van een ervaren senior bedrijfsvoerder in het 

NCC “on-the-job-training” opgeleid. Deze krijgt de eerste maand een introductie in de Swissgrid 

organisatie, kennismaking met het net, bedrijfsvoeringinstructies en procedures en operationele 

bedrijfsvoeringstaken. Daarna wordt de bedrijfsvoerder in de reguliere wachtdiensten ingeroosterd. De 

"on-the-job-training" periode onder begeleiding van de senior bedrijfsvoerder duurt gemiddeld 11 

maanden. Tussentijds zijn evaluatiemomenten ingelast. Na een jaar vindt de eindevaluatie plaats en 

benoeming tot officiele bedrijfsvoerder.  

   

Module Trainingsprogramma  Aantal weken 

1 Introductie in Swissgrid organisatie 4 

2 On-the-job-training 48 

 Totale trainingsduur 52 

   

Tabel 5.7 Trainingsprogramma voor een schakelbevoegde bedrijfsvoerder bij NCC Swissgrid.  

 

Swissgrid heeft een aparte trainingsimulator, hierop krijgen de nieuwe en ervaren bedrijfsvoerders 

refresh training. De jaarlijkse refresh training wordt samen met de zeven regionale netbeheerders 

gegeven. Daarnaast moeten de bedrijfsvoerders jaarlijks een bezoek afleggen naar de regionale 

netbeheerders. Deze bezoeken naar de regionale centra zijn bedoeld om meer begrip te krijgen van de 

regionale netten, de samenwerking te verstevigen, en kennis van de netten op te bouwen. Daarnaast 

vindt er een cross vist plaats naar de omringende buurlanden Duitsland, Italie, Oostenrijk en Frankrijk 

voor een inter TSO training. Doel van deze training is om kennis van de buurnetten te verbeteren, 

gecoördineerde maatregelen en herstel acties met elkaar te oefenen bij kritische bedrijfsituaties. 

 

Swissgrid heeft geen opleidingsplan voor nieuwe bedrijfsvoerders. Het opleidingsplan heeft een ad-hoc 

karakter. Swissgrid heeft dan ook geen aparte trainingsafdeling, trainingsruimte, 

opleidingsfunctionarissen, opleidingsdocumentatie et cetera. Het opleidingstraject duurt gemiddeld een 

jaar. De aankomende bedrijfsvoerder krijgt de eerste maand een introductie in de Swissgrid organisatie, 

kennismaking met het net, bedrijfsvoeringinstructies en procedures en operationele 

bedrijfsvoeringstaken. De resterende 11 maanden volgt: "on-the-job-training" in het centrum onder 

begeleiding van een senior bedrijfsvoerder.  
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5.9 Transmission System Operator National Grid  

National Grid Electricity Transmission (NGET) is de Great Britain System Operator (GBSO) in 

Engeland, Wales en Schotland. Het Great Britain netwerk bestaat uit de 400 kV en 275 kV netwerken, 

en het 132 kV netwerk in Schotland. Het Nationale Controle Centrum (NCC) staat in Wokingham, 

Noord London. Dit centrum is gehuisvest in twee gebouwen, 10 kilometer uit elkaar. Het Great Britain 

netwerk is op afstand te bedienen, behalve het 132 kV netwerk in Schotland. De bedrijfsvoering van de 

132 kV netten wordt verzorgd door 14 regionale bedrijfsvoeringcentra, zogenaamde Distribution 

Network Operators (DNO‟s).  

 

De bedrijfsvoeringstaken in het NCC kunnen in drie categorieën worden verdeeld; Transmission, 

Energy en Strategy. Transmission omhelst het bewaken en besturen van het hoogspanningsnet, Energy 

omhelst balanshandhaven en Strategy omhelst offline netveiligheidsanalyse, energieplanning en 

optimalisatie. Deze taken worden door 135 bedrijfsvoerders in wisselende diensten uitgevoerd, 

verdeeld over de beide gebouwen. In een continudienst werken 11 bedrijfsvoerders in Centrum-1 en 12 

in Centrum-2. Gewoonlijk zijn de taken tussen de beide centra verdeeld. Centrum-1 is verantwoordelijk 

voor balanshandhaven in het Great Britain netwerk en de bedrijfsvoering van het hoogspanningsnet in 

het Noordelijke deel van Engeland, Wales en Schotland, terwijl Centrum-2 verantwoordelijk is voor de 

bedrijfsvoering van het hoogspanningsnet in het Zuidelijke deel met inbegrip van de strategie van het 

Great Britain netwerk.  

 

De training voor aankomende bedrijfsvoerders is goed georganiseerd en in detail beschreven in Best 

Practice documenten. Best Practice document 1523 (BP1523) beschrijft de training en autorisatie van 

bedrijfsvoerders in het NCC. Dit document beschrijft in logische stappen alle aspecten die van belang 

zijn voor een bedrijfsvoerder en de training. Er wordt aandacht besteed aan de Basis 

trainingsprogramma, procedures over de bevoegdheid van bedrijfsvoerders, trainers, geografisch zone, 

refresh training, functies en trainingsperiode. Eveneens zijn de rollen en verantwoordelijkheden 

beschreven van alle betrokken functionarissen zoals de Assessment Panel, Training Officer, Control 

Training Forum, Mentor, Trainer en Trainee. Verder is voor elk onderwerp een Best Practice document 

ontwikkeld op basis van ervaring en training met het doel een veilig, efficiënt en betrouwbaar 

elektriciteitvoorziening te leveren.  

 

Het trainingsprogramma is flexibel opgezet en houdt rekening met de achtergrond en ervaring van de 

trainee in relatie tot de te volgen programma. Voor elke functie is een trainingsprogramma opgesteld. Er 

kan ook een individueel programma worden samengesteld afhankelijk van de functie en de achtergrond 

van de trainee. Elke trainee krijgt een mentor toegewezen gedurende de training. Elke dienst heeft een 

mentor voor elke functie. De mentor organiseert de training inclusief de uitvoering van het programma, 

wekelijks overleg en voortgang met de trainee en de toets. De trainers krijgen de taak om de trainee te 

trainen in een bepaald gebied naargelang hun kennis en expertise. Een trainee mag tijdens de 

trainingsperiode niet zonder supervisie taken uitvoeren. Elke trainingsperiode wordt afgesloten met een 

officiële toets.  
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Een aankomende bedrijfsvoerder kan in de volgende functies opgeleid worden:  

   

Module Trainingsprogramma bij National Grid Aantal weken 

   

ATDE Assistant Transmission Dispatch Engineer (Engeland & Wales) 15-20 

TDE Transmission Dispatch Engineer (Engeland, Wales) 15-20 

 Totaal 30-40 

   

ATDE Assistant Transmission Dispatch Engineer (Schotland) 15-20 

TDE Transmission Dispatch Engineer (Schotland) 15-20 

 Totaal 30-40 

   

NBE  National Balancing Engineer  10 

   

TAE  Transmission Analysis Engineer (Engeland & Wales) 10-15 

TAE  Transmission Analysis Engineer (Schotland)  10-15 

 Totaal 20-30 

   

Tabel 5.8 Trainingsprogramma bij National Grid.  

 

De vereiste start kwalificatie voor een aankomende bedrijfsvoerder is een Bachelor diploma 

energietechniek. Een onervaren trainee kan in verschillende disciplines opgeleid worden, bijvoorbeeld 

in Transmission Dispatch Engineer, National Balancing Engineer of Transmission Analysis Engineer. 

Training in twee disciplines wordt aangemoedigd voor de ontwikkeling en de samenstelling van het 

team, maar komt zelden voor. Een gebruikelijke route die vaak doorlopen wordt is eerst te beginnen met 

Assistant TDE voor Engeland en Wales of als Assistent TDE voor Schotland, dan twee jaar te werken en 

dan het Transmission Dispatch Engineer programma te volgen. Het is ook mogelijk om Assistent TDE 

en TDE achter elkaar te volgen in ongeveer 40 tot 45 weken.  

 

Het is vaak niet mogelijk in meerdere functies tegelijk getraind te blijven, vanwege het specialistische 

karakter van het werk. Bedrijfsvoerders worden vaak in een discipline getraind en stappen na enkele 

jaren over naar een andere discipline. Daarom is de trainingsduur vaak heel erg moeilijk in aantal weken 

uit te drukken. Het is vaak afhankelijk van de te doorlopen route. Gewoonlijk kan een schakelbevoegde 

bedrijfsvoerder in ongeveer 40 tot 45 weken getraind worden in een bepaalde discipline en voor een 

bepaald gebied. De opbouw van het trainingsprogramma is 80% on-the-job-training en 20% theorie 

afgewisseld met simulatie training, bezoek aan regionale centra, hoogspanningsstations en 

productieplants.  

 

NGET heeft een goede organisatie voor de training van nieuwe bedrijfsvoerders. Essentiële aspecten 

zoals een trainingsafdeling, trainingsmanager, trainingsruimte, trainingsimulator, trainingsprogramma, 

documentatie, refresh training, trainers, mentoren zijn ingebed in het trainingsprogramma. Een 

trainingsmethode ontbreekt vooralsnog. Een onervaren trainee met Bachalor kan in ongeveer 45 weken 

in een bepaalde discipline tot een schakelbevoegd bedrijfsvoerder getraind worden. Elk 

bedrijfsvoeringsonderwerp is beschreven in een zogenaamde Best Practice document.  
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5.10 Transmission System Operator RTE  

Gestionnaire Du Reseau de Transport D‟Electricite (RTE) is de netbeheerder van de 400 kV, 225 kV, 

150 kV, 90 kV en 63 kV hoogspanningsnetten in Frankrijk en verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering 

en training van de bedrijfsvoerders bij CNES (nationaal) en URSE (regionaal). De trainingen zijn 

beschreven in een “training masterplan”. Dit plan beschrijft de organisatie, de competenties, de 

vaardigheden en de trainingmodules die de bedrijfsvoerders nodig hebben voor het uitvoeren van hun 

werk. RTE heeft een landelijk trainingscentrum in Lyon, Lyon Training Centre (LTC). In dit centrum 

worden alle bedrijfsvoerders van RTE getraind. Dit centrum is met de modernste trainingsfaciliteiten 

ingericht zoals aparte ruimte voor de instructeur, drie zalen naast elkaar voor de trainees, een 

trainingsimulator SIDERAL en moderne multi-media apparatuur.  

 

CNES en URSE centra hebben een software versie van SIDERAL lokaal in het centrum op een 

simulator draaien. De operators in LTC krijgen training in de normale bedrijfssituaties en in 

storingssituaties van het netwerk. Dit simulatiemodel bevat de nationale 400 kV en 225 kV netten en 

een “regionaal leernetwerk” met de specifieke aspecten van de regio‟s. De URSE centra hebben ook een 

software versie van SIDERAL tot hun beschikking, waarop zij werkelijke storingen in het netwerk 

kunnen simuleren van het nationale en het regional net met realtime data uit het productie systeem.  

De trainingen bestaan uit de volgende onderdelen;  

1. Centrale training; deze training brengt de basis principes bij van bedrijfsvoering van de Nationale 

en regionale netten om een algemeen beeld te krijgen. De geleerde wordt in de praktijk gebracht op 

een fictief netwerk in SIDERAL. Deze trainingen worden gegeven door ervaren senior 

bedrijfsvoerders. 

2. Decentrale training; deze training bevat de basis principes van bedrijfsvoering van het regionaal 

netwerk. De verworven kennis wordt toegepast op de lokale simulator met het werkelijke regionale 

netwerk voorzien van realtime data en het werkelijke regionaal netwerk. De trainingen worden 

verzorgd door ervaren bedrijfsvoerders uit de regionale centra.  

3. On-the-job-training (OTJ) voor beginners; onder begeleiding van een coach wordt de geleerde in 

praktijk toegepast. On-the-job-training helpt om een aantal vaardigheden op te doen die ze op een 

simulator geoefend hebben, maar nog nooit eerder in realtime ervaren hebben.  

4. Simulatietraining; centraal in Lyon en lokaal op trainingsimulator. 

 

De minimale toelatingseis voor de beginnerstraining is “technicus energietechniek”. In Frankrijk is deze 

opleiding een tweejarige specialistische opleiding, die na de middelbare school gevolgd kan worden. 

Het niveau is vergelijkbaar met een MTS-E diploma. Deze mensen kunnen opgeleid worden voor een 

functie als bedrijfsvoerder in een URSE centrum.  

De toelatingseis voor een aankomende bedrijfsvoerder in CNES is een “Engineer”, dit is een vijfjarige 

universitaire opleiding in de energietechniek, of een ervaren bedrijfsvoerder vanuit een regionaal 

centrum. Mensen met deze achtergrond krijgen een aangepast programma van 5 tot 6 maanden, dat 

globaal bestaat uit 20% theorie afgewisseld met OTJ-training onder begeleiding van een coach.  

De belangrijke bedrijfsvoeringactiviteiten zijn vastgelegd in een operationeel document, Code de 

conduit de Reseaux de Transport. Een operationeel handboek is vergelijkbaar met een stappenplan voor 

elke bedrijfsvoeringsactiviteit zoals balans handhaven, (N-1) analyse, spanningsmanagement, HVDC 

kabel RTE – Nationalgrid, cross-border management, loss management, et cetera.  
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Het opleidingstraject voor een operator in een regionaal centrum bestaat uit 3 niveaus:  

   

Module Trainingsprogramma voor een schakelbevoegde bedrijfsvoerder in een RCC Aantal weken 

   

A Beginnerstraining   

A.1 Introductie met de omgeving.  2 

A.2 Centrale training in Lyon (LTC) in de basis principes van bedrijfsvoering en simulatie 

sessies met fictief netwerk. Deze fase wordt met een evaluatie afgesloten.  

4 

A.3 Decentale training op een simulator met het werkelijke netwerk afgewisseld met OTJ 

training. Deze fase wordt met een eendaagse toets afgesloten.  

12 

A.4 OTJ training in realtime en uitvoeren van schakelopdrachten onder supervisie van een 

coach (6 – 14 maanden).  

24 – 60 

A.5 Centraal vervolg training in Lyon. Toetsen van de opgedane kennis.  2 

 Totale trainingsduur 44 - 80 

   

B Gevorderde training, voor ervaren bedrijfsvoerders  

 Centrale training in LTC in complexe bedrijfsvoeringsituaties op simulator SIDERAL met 

het 400 kV en 225 kV netwerk.  

4 dagen 

   

C Refresh training, kennis onderhouden en verder ontwikkelen  

 decentrale training op simulator met werkelijk netwerk. Elke 12 maanden herhalen.  1 dag 

   

Tabel 5.9 Trainingsprogramma bij RTE.  

 

Het management voert een actief doorstromingsbeleid voor bedrijfsvoerders. De bedrijfsvoerders 

krijgen na 7 jaren wachtdienst het advies om een andere functie te kiezen. Dit advies is niet bindend, 

maar is bedoeld om verder door te groeien binnen de organisatie. Uit onderzoek blijkt dat operators na 

ongeveer 7 jaren niet veel bijleren en dit gaat ten koste van de “performance”.  

 

RTE voert een actief beleid voor de training van bedrijfsvoerders in het Nationale Centrum, CNES en 

regionale centra URSE. RTE heeft een aparte afdeling opgezet voor selectie, ontwerp, ontwikkeling, 

training en toetsing van nieuwe en ervaren operators. Het landelijke trainingcentrum staat in Lyon, Lyon 

Training Centre. Dit centrum heeft aparte ruimten voor instructeurs en trainees, een trainingsimulator 

SIDERAL, interne trainers, multi media apparatuur, gestructureerd trainingsprogramma, 

trainingmodules en documentatie met omschreven leerdoelen en eindtermen. CNES en URSE centra 

hebben ook lokaal een versie van de simulator SIDERAL, waarop specifieke verschijnselen van het 

werkelijke regionale netwerk kan worden geoefend. Bedrijfsvoerders in het CNES kunnen met een 5-

jarige universitatire opleiding in 6 maanden schakelbevoegd getraind worden, terwijl bedrijfsvoerders in 

URSE met een MBO diploma kunnen in 12 tot 14 maanden getraind worden.  
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5.11 Samenvatting en conclusies 

Dit hoofdstuk geeft inzicht in de training van bedrijfsvoerders bij enkele regionale en nationale 

netbeheerders. 

 

Kenmerken van de training bij de regionale netbeheerders: 

 

Delta Netwerkbedrijf  

Nieuwe bedrijfsvoerders met MTS-E stromen vaak door vanuit de 10 kV of 50 kV distributienetten. De 

eerste drie maanden krijgen zij instructie in het gebruik van het EMS en uitleg in 

bedrijfsvoeringsaspecten. Daarna worden zij ingeroosterd in de wachtdienst en krijgen zij on-the-job-

training gedurende negen maanden. In deze periode mogen zij alleen onder begeleiding schakelen. Delta 

Netwerkbedrijf heeft geen trainingsplan voor nieuwe bedrijfsvoerders.  

 

Liander Netbeheer  

Liander Netbeheer voert geen structureel beleid voor het trainen van nieuwe bedrijfsvoerders. De 

training gaat uit van een ervaren MTS‟er en bestaat uit een thoretisch deel van vier maanden en een on-

the-job-training van negen maanden. Tijdens de wachtdienst mag de trainee geen schakelhandelingen 

uitvoeren. Storingen in het eigen net worden geanalyseerd en als trainingmateriaal gebruikt. Liander 

Netbeheer heeft geen bijzondere faciliteiten voor nieuwe bedrijfsvoerders.  

 

Enexis Netwerk Noord  

Het trainingsprogramma voor een ervaren MTS-E bestaat uit een theoretische deel van zes maanden met 

de nadruk op de bedrijfsvoering en het uitvoeren van analyses, oefeningen en simulaties. Het theoretisch 

deel wordt afgerond met een advies. Het praktische deel van zes maanden bestaat uit on-the-job-training 

onder supervisie van een mentor. Opgetreden storingen in het eigen net worden genalyseerd en gebruikt 

als trainingsmateriaal. Enexis Netwerk Noord heeft geen trainingsplan voor nieuwe bedrijfsvoerders.  

 

Enexis Netwerk Zuid  

Enexis Netwerk Zuid traint mensen met een MTS-E achtergrond als bedrijfsvoerders en HTS-E als 

senior bedrijfsvoerders. Het programma voor een schakelbevoegde bedrijfsvoerder is ongeveer zes 

maanden en voor een senior bedrijfsvoerder acht maanden. Beide programma‟s zijn hetzelfde, maar 

heeft meer diepgang voor een senior bedrijfsvoerder. Na 25 weken wordt een toets op een 

trainingsimulator afgenomen. De toets bestaat uit zowel theoretische kennis als praktische vaardigen. 

Een belangrijk onderdeel van de toets is het oplossen van storingen in de simulatieomgeving. Bij een 

positief advies wordt de bedrijfsvoerder ingeroosterd in de reguliere dagdienst. Enexis Netwerk Zuid 

heeft geen aparte trainingsfaciliteiten, maar heeft wel een trainingsimulator, een studiewijzer en een 

Kennis en Leer Systeem. 

 

Het Vlaams Gewest 

Het Vlaams Gewest traint ervaren MBO‟ers in twaal maanden op tot bedrijfsvoerders. Het programma 

bestaat uit een theoretisch deel van zes maanden en een on-the-job-training van eveneens zes maanden. 

In de eerste drie maanden van de on-the-job-training mogen bedrijfsvoerders spanning regelen en in de 

daarop volgende drie maanden schakelhandelingen uitvoeren. Het Vlaams Gewest heeft een goed 

beschreven trainingsplan, aparte trainingsruimte, trainingsimulator en ervaren trainers.  
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Kenmerken van de training bij de nationale netbeheerders: 

 

TSO ELIA 

ELIA maakt onderscheid in System Engineers en System Operators. System Engineers zijn energie 

burgerlijke ingenieurs met minimaal HBO-niveau, terwijl de System Operator‟s bedrijfsvoerders zijn 

met algemene vorming op minimaal HBO-niveau. System Engineer‟s mogen alle schakelhandelingen 

verrichten en System Operator‟s niet. Het trainingsprogramma bestaat uit zes maanden theorie en stage 

en zes maanden on-the-job-training in het nationale centrum onder begeleiding van een coach. Elia heeft 

een trainingsafdeling, trainingsruimte, trainingssimulator en een gestructureerd trainingspplan en ervaren 

trainers.  

 

TSO Swissgrid 

Bedrijfsvoerders in het nationale centrum hebben een HBO-E achtergrond en stromen vaak door vanuit 

de zeven regionale centra. Deze bedrijfsvoerdders hebben een coördinerende taak en mogen geen 

schakelhandelingen uitvoeren. De training heeft een ad-hoc karakter. Het traject bestaat uit één maand 

introductie in organisatie van de bedrijfsvoering, netkennis, bedrijfsvoeringsinstructies en procedures en 

operationele taken. Daarna volgt een on-the-job-training van 11 maanden in het nationale centrum. Na 

één jaar volgt evaluatie en benoeming tot bedrijfsvoerder.  

 

TSO National Grid 

Bachelor energietechniek is de minimale vereiste voor nieuwe bedrijfsvoerders. Zij kunnen zich 

specialiseren in de gebieden Transmission Dispatch Engineer, National Balancing Engineer of 

Transmission Analysis Engineer en na enkele jaren overstappen naar een ander gebied. Een 

schakelbevoegd bedrijfsvoerder kan in ongeveer 40 tot 45 weken getraind worden in een bepaald gebied. 

Het traingsprogramma is voor 80% on-the-job-training en 20% theorie. Het complete 

trainingsprogramma is per onderwerp beschreven in Best Practice documenten, dat gebruikt wordt als 

studiewijzer en trainingsmateriaal. National Grid heeft een goed georganiseerd trainingsprogramma met 

een trainingsafdeling, trainingsmanager, trainingsruimte, trainingsimulator, trainingsprogramma, 

documentatie, refresh training, eigen trainers en mentoren. Een trainingsmethode ontbreekt vooralsnog. 

 

TSO RTE 

Nieuwe bedrijfsvoerders in het nationale centrum, CNES, worden alleen toegelaten met een vijf-jarige 

universitaire opleiding en kunnen in 6 maanden tot een schakelbevoegde bedrijfsvoerder getraind 

worden. Bedrijfsvoerders in een regionaal centrum, URSE, dienen minimaal een MBO achtergrond te 

hebben en kunnen in 12 tot 14 maanden getraind worden.  

RTE heeft een goede infrastructuur voor nieuwe bedrijfsvoerders in CNES en URSE. Het 

trainingsprogramma is beschreven in een training masterplan. Dit plan beschrijft de organisatie van de 

training, competenties, vereiste vaardigheden en benodigde trainingmodules. RTE heeft verder een 

aparte afdeling voor selectie, ontwerp, ontwikkeling, training en toetsing van bedrijfsvoerders en een 

landelijk trainingscentrum in Lyon. Dit centrum is met de modernste trainingsfaciliteiten ingericht zoals 

aparte ruimten voor instructeurs en trainees, trainingsimulator, interne trainers, multi media apparatuur, 

gestructureerd trainingsprogramma, trainingmodules en documentatie met helder omschreven leerdoelen 

en eindtermen.  
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Conclusies 

De analyse van het trainingsprogramma van de netbeheerders levert de volgende conclusies op:  

 De minimale opleiding voor nieuwe bedrijfsvoerders in een regionaal centrum is vaak MTS-E en in 

een nationaal centrum HTS-E.  

 Een nieuwe of ervaren bedrijfsvoerder met MTS-E achtergrond kan bij een full-time tijdbelasting in 

ongeveer zes maanden getraind worden om één regio onder toezicht bedrijf te voeren. Na nog eens 

vier tot zes maanden kan de bedrijfsvoerder één regio zelfstandig bedrijfvoeren. Deze netbedrijven 

hebben vaak geen bijzondere faciliteiten ingericht om nieuwe bedrijfsvoerders te trainen. Dit heeft te 

maken met de kleine hoeveelheid bedrijfsvoerders, die werkzaam zijn in het deze centra, klein 

voorzieningsgebied, beperkt takkenpakket en de minder complexe bedrijfsvoering.  

 Innovaties in regionale centra komem niet tot weinig voor en als het voorkomt dan heeft het 

betrekking op de taken in de bedrijfsvoering. De toepassing van nieuwe ontwikkelingen loopt vaak 

achter op het nationale centrum, vanwege de beperkte verantwoordelijkheid die deze 

bewakingscentra hebben. Van alle onderzochte regionale netbedrijven heeft Het Vlaams Gewest het 

moderne centrum en het meest uitgebreide trainingsprogramma. Dit komt doordat Het Vlaams 

Gewest onder ELIA valt, en gebruik kan maken van de trainingfaciliteiten van ELIA.  

 Een nieuwe bedrijfsvoerder in een nationaal centrum kan bij een full-time tijdbelasting in ongeveer 

twaalf maanden schakelbevoegd getraind worden. De eerste zes maanden bestaat uit een intensieve 

training van theorie en praktijkopdrachten. De daaropvolgende zes maanden wordt de 

bedrijfsvoerder in de reguliere wachtdienst ingeroosterd en voert bedrijf onder toezicht van een 

ervaren bedrijfsvoerder.  

 TSO's hebben vaak een bedrijfsvoeringsysteem dat uitgerust is met ingewikkelde SCADA/EMS 

functies. Dit heeft te maken met de verantwoordelijkheid die TSO's hebben zoals coördineren, 

schakelen, balanshandhaven en spanningsregelen.  

 Van de onderzochte TSO's heeft Swissgrid het meest eenvoudige en TSO RTE het meest uitgebreide 

trainingsprogramma. TSO RTE heeft de meest complete trainingsomgeving gevolgd door TSO 

National Grid. Een gestructureerde trainingsbenadering ontbreekt vooralnog bij beide netbeheerders. 

Het trainingsprogramma van deze twee TSO's aangevuld met een gestructureerde methode en enkele 

leermodulen sociale vaardigheden biedt een goed uitgangspunt voor het trainingsprogramma van 

TenneT.  

 Er zijn geen opvallende innovaties bij de landelijke TSO's aangetroffen. Toepassing van innovaties 

in de bedrijfsvoering is afhankelijk van de complexiteit van het net, verantwoordelijkheden van de 

TSO's, opleidingsniveau van de bedrijfsvoerders en de mate van automatisering in de 

bedrijfsvoering. TenneT vervult in UCTE verband vaak een leidende rol voor wat betreft toepassen 

van innovaties. De belangrijkste verbeteringen die bedrijfsvoering kan behalen is het stroomlijnen 

van de primaire processen.  

 

  



 

Trainingsprogramma voor bedrijfsvoerders van elektriciteitsnetbeheerders: ontwerp, ontwikkeling en implementatie 

 

 TU/e |75 

 

 

 

  

6    Cross-sector vergelijking  
  

  

Dit hoofdstuk geeft antwoord op deelvraag vijf: Hoe hebben netwerkbedrijven buiten de 

elektriciteitssector de bedrijfsvoering en training ingericht? Wat zijn de overeenkomsten en verschillen 

tussen deze bedrijven en elektriciteitsnetwerkbedrijven. Welke innovaties zijn tussen nu en 5 jaren te 

verwachten en welke hiervan kunnen bij TenneT toegepast worden? Hiervoor is een cross-sector 

vergelijking uitgevoerd bij Verkeersleidingcentrum Nederland, Luchtverkeersleiding Nederland en 

Prorail/NS. De resultaten van deze bedrijven worden in de paragrafen 6.1 tot en met 6.3 gepresenteerd. 

Doel van dit onderzoek is inzicht te krijgen in de organisatie van de bedrijfsvoering en training en 

identificeren van overeenkomsten en verschillen tussen deze bedrijven en de elektriciteitsnetbedrijven. 

De verzamelde gegevens van de drie bedrijven worden geanalyseerd en gekeken of er 

voorbetervoorstellen afgeleid kunnen worden voor het trainignsprogramma. Het hoofdstuk sluit af met 

de belangrijkste conclusies.  

 

6.1 Verkeersleidingcentrum Nederland  

6.1.1 Opzet trainingsprogramma wegverkeersleider 

VCNL heeft momenteel nog geen structureel beleid voor de training van nieuwe wegverkeersleiders. 

Nieuwe wegverkeersleiders kunnen na het succesvol doorlopen van het sollicitatiegesprek beginnen met 

de training. De toelatingseis voor wegverkeersleiders is minimaal MBO tot HBO opleiding.  

 

Het initiatief voor opleiden en trainingen ligt momenteel in handen van de regionale verkeerscentrales. 

Het trainingsprogramma tot wegverkeersleiders is kort en duurt ongeveer drie maanden. Dit traject 

bestaat uit enkele basiscursussen en “on-the-job-training". De OTJ training bestaat uit het meelopen met 

een ervaren wegverkeersleider in de verkeerscentrale. Ongeveer 20% van de tijd wordt besteed aan de 

basiscursus en 80% aan OTJ training.  

 

Training is beschreven in een takenboek. Dit is een leidraad voor de praktijkbegeleider en de 

wegverkeersleider in opleiding om het on-the-job leertraject te doorlopen. Het takenboek bevat alle 

kerntaken en werkprocessen van de wegverkeerleiders. Door het takenboek uit te voeren bereidt de 

wegverkeersleider zich optimaal voor op alle onderdelen. De taken geven richting aan het leerproces. 

De lerende wegverkeersleider zal in het begin vooral richten op het observeren en luisteren met wat zich 

aandient en later opdrachten uitvoeren om het werk zelf te doen. Het aantal taken neemt af naarmate de 

wegverkeersleider verder in het leerproces komt en meer zelfstandig gaat werken.  

 

Het takenboek bevat een overzicht van systemen, applicaties en procedures waarop afgetekend kan 

worden wat al behandeld is. Het leertraject bevat documentatie, eigen trainers, simulaties, post evaluatie 

van incidenten en één keer per maand een opfris training met alle regionale verkeerscentrales om kennis 

te delen.  

 

De taken in het takenboek zijn in de volgende fasen in het leerwerktraject ingedeeld: 
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Fase Trainingsprogramma  Aantal weken 

1 Leren kennen van de werkomgeving 1-2 

2 Sturen en geleiden in eenvoudige situaties. Toetsing vindt plaats met een “procedure 

trainer” op een simulator, een soort Kennis en Leersysteem. 

3-6 

3 Sturen en geleiden in complexe situaties (simulatie) 4-6 

4 Zelfstandig aan het werk als beginnend wegverkeersleider (toets) 6-8 

5 Uitgroeien naar een ervaren en vakbekwaam wegverkeersleider (eindgesprek). 6-8 

 Totale trainingsduur 20-30 

   
Tabel 6.1 Trainingsprogramma bij Verkeerleidingcentrum Nederland.  

 

Verkeerscentrales voeren nog een regionaal beleid voor de training van wegverkeersleiders. De centrale 

in Utrecht heeft nog geen beschikking van een trainingsruimte en trainingsimulator. Nieuwe 

wegverkeersleiders worden getraind door eigen personeel en op een trainingsimulator van RWS in 

Delft.  

VCNL is bezig een landelijke opleiding voor nieuwe wegverkeersleiders te ontwikkelen. Deze training 

vereist een MBO tot HBO niveau en zal zoals nu naar uitziet ongeveer 6 maanden duren en afgesloten 

worden met een officieel certificaat.  

In het licht van de verkeerskundige en maatschappelijke ontwikkelingen zoals ondersteuning bij 

calamiteiten heeft TNO in opdracht van Adviesdienst Verkeer en vervoer van RWS een studie 

uitgevoerd. TNO heeft een groeipad uitgezet voor de ontwikkeling, implementatie en beheer van 

leermiddelen voor de training van wegverkeersleiders. Deze leermiddelen moeten de 

wegverkeersleiders in staat stellen de benodigde competenties te verwerven en te onderhouden.  

 

6.1.2 Overeenkomsten en verschillen tussen netbeheerders en wegverkeersleiding 

 

Overeenkomsten: 

 Traffic Management System (TMS) 

 VCNL bewaakt landelijke autosnelwegen, RVC bewaakt regionale wegen  

 VCNL uitgerust met 3 bedieningsposten met video-wall 

 Bewaking 24 uren per dag in 3 wachtdiensten 

 Operationeelhandboek 

 

Verschillen: 

 Trainingsduur van ongeveer 3 maanden 

 Focus op simulatie en training on-the-job  

 Training is eenvoudig opgezet, zonder toespassing van een systematische methode  

 Besturingsinformatie primaire bestemd voor weggebruikers  

 MBO/HBO toelatingseis voor zowel VCNL als RVC 

 Vrijwel gehele trainingsprogramma is beschreven in een takenboek 

 Gebruikt trainingsimulator van RWS  
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6.1.3 Slotopmerkingen  

Het trainingsprogramma voor toekomstige wegverkeersleiders is eenvoudig opgezet rondom 

doelstelling, documentatie, trainingsprogramma, toetsing en evaluatie. De nadruk van de training ligt op 

het uitvoeren van opdrachten op een trainingsimulator. Toekomstige wegverkeersleiders met  

MBO/HBO niveau kunnen in drie maanden getraind worden tot bevoegde wegverkeersleiders. De 

verkeersleiders krijgen in deze korte periode een trainingsprogramma dat is opgebouwd uit enkele 

basiscursussen van enkele dagen en een praktische training bestaande uit het uitvoeren van opdrachten. 

Deze opdrachten zijn gestructureerd beschreven in een takenboek met de kerntaken, werkprocessen en 

procedures die de verkeersleider moet doorlopen voor een optimaal leerproces. De training richt zich op 

het zo snel mogelijk voorbereiden van de trainee op het echte werk als verkeersleider. De 

bedrijfsvoering en trainingsprogramma van VCNL levert geen aanvullende Programma van Eisen op.  

 

6.2. ProRail BV 

6.2.1 Opzet trainingsprogramma treindienstleider 

Prorail stelt geen bijzondere eisen om toegelaten te worden voor de training tot treindienstleiders. De 

vereiste vooropleiding is minimaal MBO niveau. De kandidaat mag na het succesvol doorlopen van het 

sollicitatiegesprek starten met de opleiding. Het opleidingstraject tot treindienstleider is een individueel 

leertraject. Dit betekent dat het accent ligt op de praktijk. Dus, zoveel mogelijk het leren koppelen aan 

het werk.  

 

Nieuwe treindienstleiders kunnen het hele traject in gemiddeld 16 tot 20 weken doorlopen. Het 

leertraject begint met een intakegesprek met de manager, de leerbegeleider en de werkplekbegeleider. 

Tijdens het intakegesprek worden de leerwensen bekeken, afspraken gemaakt over begeleiding en de 

tijdsplanning en de afspraken worden vastgelegd in een leercontract.  

Ieder thema bevat een specifiek onderwerp. De eerste thema‟s behandelen vooral de basiskennis en 

vaardigheden die verderop in het leertraject nodig is om complexe situaties te begrijpen en naar te 

handelen. Een technische kennismaking over treinen, beveiliging, wissels, seinen, spoor en 

bovenleiding.  

Elke module begint met “informatie over de module”. Hierin staat beschreven; introductie en 

toelichting, leerdoel, geschatte tijd en afsluiting van de module. Elke module wordt afgesloten met een 

opdracht. Na ieder thema volgt een voortgangsgesprek. Hierbij zijn aanwezig de manager, de 

leerbegeleider en de werkplekbegeleider. Een voortgangsmeter legt de vorderingen vast van alle 

opdrachten van een module met de bijbehorende geschatte tijd.  

 

Na het afronden van het tweede thema, “inzicht”, wordt besloten of de nieuwe medewerker doorgaat 

met het leertraject. Vanaf thema 3 "samen op weg" bestaat het leertraject uit een combinatie van theorie, 

opdrachten, simulatie en OTJ training. Na elk thema volgt een evaluatie. Het leertraject wordt 

afgesloten met een eindgesprek met de manager en leerbegeleider. Het eindgesprek is geen toets, maar 

een reflectiemoment. Hierna volgt het eindexamen. Dit examen bestaat uit de onderdelen; theorie, 

gespreksdiscipline en Proeve van Bekwaamheid. Een voldoende voor het examen gespreksdiscipline en 

theorie vormen de ingangseis voor de Proeve van Bekwaamheid. Na alle onderdelen voldoende te 

hebben gescoord, volgt het certificaat “Treindienstleider Volledige Bevoegdheid”. Als de medewerker 

niet slaagt, volgt een herkansing. Zakt de medewerker voor de tweede keer, dan wordt het 

arbeidscontract verbroken. Dit komt bijna niet voor!  
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Het leertraject bestaat uit 7 thema‟s met 23 modules: 

   

Thema Trainingsprogramma Aantal weken 

1 Oriëntatie; kennismaking op de post, spoorkennis, topografie, procesleiding, persoonlijke 

veiligheid en werken binnen ProRail 

2 

2 Inzicht; risico denken, gespreksdiscipline, rijwegen, materiaalkennis en infrakennis 3 

3 Samen op weg; wegwijs in regelgeving en planmatig werken 1 

4 Procesleiding; belangrijkste hulpmiddel van de treindienstleider voor beveiligen, besturen, 

beheersen en communiceren. Uitvoeren van simulatieopdrachten.  

2 

5 Werkzaamheden; het ter beschikking stellen van veilige rijwegen tijdens uitvoering van 

werkzaamheden en voor het nemen van maatregelen om spoorspecifieke risico‟s te voorkomen 

2 

6 Onregelmatigheden; simuleren van onregelmatigheden. Onregelmatigheden zijn ongewenste 

gebeurtenissen zoals storingen aan overwegen, wissels, bovenleiding, seinen, stromen en 

secties.  

3 

7 Calamiteiten; simulaties gericht op het afhandelen van calamiteiten en goed samenwerken met 

partners. Wie heeft welke rol binnen de calamiteitenorganisatie.  

3 

8 Reflectiemoment en eindexamen.  

 Totale trainingsduur 16 

   

Tabel 6.2 Opzet trainingsprogramma treindienstleider bij ProRail BV.  

 

6.2.2 Overeenkomsten en verschillen tussen netbeheerders en spoorwegnet 

 

Overeenkomsten: 

 Procesleidingsysteem  

 Bewaking 24 uren per dag in 3 diensten 

 Procesleidingshandboek 

 

Verschillen: 

 Drie carrousel posten met vijf werkplekken per post en 4 schermen per werkplek 

 4 landelijke en 13 regionale centra met gemiddeld 80 treindienstleiders per regio 

 Verplichte rustpauze na 4 uren wachtdienst 

 Aparte calamiteiten medewerkers 

 Overzichtschema van het spoorwegnet wordt op beeldscherm geprojecteerd 

 Interne training met verplichte snuffelstage bij een andere regionale post 

 Individueel leertraject 

 

 

 

 

 

6.2.3 Slotopmerkingen  

ProRail heeft voor nieuwe treindienstleiders een goed gestructureerde trainingsprogramma in de vorm 

van een individueel leertraject. Dit programma is opgebouwd rond 7 thema's en 23 modules. Elke 
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module bestaat uit een toelichting, leerdoel, geschatte leertijd, opdrachten, begeleiding, 

voortgangsmeter en evaluatie. Het gehele leertraject duurt tussen 16 en 20 weken voor medewerkers 

met minimaal MBO instroom. Nieuwe medewerkers krijgen direct na een intakegesprek, vanaf de eerste 

tot de laatste module een gerichte begeleiding van ervaren treindienstleiders, werkplekbegeleider, 

leerbegeleider en specialisten uit het veld.  

 

Het leertraject is een individueel leerprogramma met de nadruk op zelfstudie en zelfstandig uitvoeren 

van opdrachten op een simulator. De belangrijkste verschillen met netbeheerders zijn het verplicht 

houden van een rustpauze, aanstellen van een aparte calamiteiten medewerker en doorlopen van een 

snuffelstage bij een regionale post.  

 

6.3. Luchtverkeersleiding Nederland  

6.3.1 Opzet trainingsprogramma luchtverkeersleider 

LVNL stelt hoge eisen om toegelaten te worden tot de opleiding voor luchtverkeersleiders. Sommige 

eisen zijn heel duidelijk zoals leeftijd, minimumopleiding en fysieke gesteldheid. De kandidaat moet op 

het moment van solliciteren tussen 19 en 26 jaar oud zijn, minimaal een HAVO diploma hebben, met 

een voldoende voor wiskunde of een bril of contactlenzen hebben met een toegestane afwijking tussen 

min 6 tot plus 5. LVNL stelt vast of de kandidaat voldoet aan de toelatingseisen. Bij een positief 

antwoord volgt een selectieprocedure van ongeveer 12 weken.  

De selectieprocedure bestaat uit vijf afzonderlijke fasen en wordt gekeken naar persoonskenmerken als 

stressbestendigheid, besluitvaardigheid, zelfkritiek en samenwerken. Elke kandidaat doorloopt in 

volgorde de fasen capaciteitstesten en persoonlijkheidstesten, interview, assessment, simulatiespel en 

medische keuring en antecedentenonderzoek. Op basis van de resultaten uit de selectiefase wordt een 

beslissing genomen over plaatsing. Na een positieve beslissing wordt de kandidaat tot de opleiding 

toegelaten en volgt een aanstellingsgesprek. Hierin wordt een terugkoppeling gegeven van de behaalde 

selectieresultaten.  

Jaarlijks melden zich ongeveer 1000 jongeren aan voor de opleiding tot luchtverkeersleiders bij LVNL. 

Uiteindelijk laat de interne opleiding slechts 36 eerstejaars toe tot de Initial Training. Tijdens de 

vierjarige opleiding valt nog eens een kwart af.  
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Het Initial Trainingprogramma bestaat uit zeven specifieke modulen van luchtverkeersleiding:  

   

Module Initial trainingsprogramma  Aantal weken 

1 Basis Theory: bijbrengen van basis theorie die gedurende de carrière nodig zijn, gecombineerd 

met praktische vaardigheden op een simulator.  

5 

2 Aerodrome Control Instrument: simulator training gericht op het regelen van grond- en 

vliegverkeer. Leren gebruiken van radiotelefonie en afhandelen van vliegverkeer met 

elektronische navigatiemiddelen.  

20 

3 Procedural Approach Control: tijdens deze training wordt het vliegverkeer afgehandeld op 

basis van mentaal beeld van de verkeersituatie.  

5 

4 Flight Training Module; onder begeleiding van een expert neemt de trainee plaats op de stoel 

van de piloot om de werkdruk van de piloot te ervaren.  

1 

5 Approach Control Surveillance; met radarsimulator vertrekkende en naderende vliegtuigen 

begeleiden. Afhandelen van het luchtverkeer met koers-, hoogte- en snelheidsinstructies. Als 

Approach Controller de schakel tussen Aerodrome en Area Control.  

10 

6 Airline Familiarisation Module; een snuffelstage lopen bij een internationale 

luchtvaartmaatschappij. Aan de orde komen de planning van vertrekkende en aankomende 

vluchten en de procedures tijdens de vlucht. Een paar keer meevliegen in de cockpit, ook bij 

start en landing.  

1 

7 Area Control Surveillance; training in radarsimulator en begeleiden van vliegverkeer in hogere 

luchtlagen. Het opdelen van het werkgebied in meerdere sectoren is noodzakelijk. Het uitvoeren 

van het werk met een goed uitgedacht plan, omdat de vliegtuigen op grotere hoogtes en met 

hoge snelheden langs luchtroutes vliegen.  

7 

 Totale trainingsduur 49 

   

Tabel 6.3 Opzet Initial trainingsprogramma luchtverkeersleiders bij LVNL.  

 

Het Unit trainingsprogramma bestaat uit drie onderdelen; 

   

Module Unit trainingsprogramma  Aantal weken 

1 Transitietraining; een transitietraining als overgang tussen de algemene Initial Training en de 

specifieke Unit Training. De structuur en indeling van het Nederlandse luchtruim komen aan de 

orde plus de apparatuur waarmee de luchtverkeersleiders het werk moeten uitvoeren. 

Gedurende twee weken real life kennismaken met het vak.  

2 

2 Unit training; gedurende vijftien weken volgt een OTJ training, die bestaat uit specifieke 

theorie en simulatie op ATC en per unit een OTJ training die bestaat uit theorie en 

vaardigheidstrainingen. Ook wordt veel aandacht besteed aan de vorming van een juiste 

mentaliteit.  

15 

3 On-the-job-training; Onder begeleiding van een ervaren luchtverkeersleider werken met echt 

vliegverkeer. Trainee is vanaf nu opgenomen in het operationele rooster. Deze periode duurt 

minimaal 32 tot 55 weken, afhankelijk van de leercurve.  

55 

 Totale trainingsduur 72 

   

Tabel 6.4 Opzet Unit trainingsprogramma luchtverkeersleiders bij LVNL.  
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Deze drie onderdelen van het Unit programma duurt ongeveer anderhalf jaar. Na deze periode is de 

trainee een bevoegde luchtverkeersleider in een bepaalde sector en een afgebakend luchtruim. Deze 

sectoren zijn: Tower Control, Ground Control, Approach Control of Area Control. Het resterende 

anderhalf jaar werkt de trainee volgens een operationele rooster onder begeleiding van een coach in de 

andere sectoren. De trainee moet nu alle sectoren leren en een allround verkeersleider worden. De 

trainee is tijdens de OTJ-training gewoon aan het werk als verkeersleider. De coach zit naast de trainee 

en begeleid daarbij. De trainee begeleid vluchten op de radar. De begeleiding is in het begin heel actief, 

maar naarmate het einde van het leertraject nadert neemt de coach steeds meer afstand. De trainee voert 

dan alle taken zelfstandig uit die een bevoegde luchtverkeersleider moet uitvoeren.  

 

Ervaren luchtverkeersleiders krijgen vier keer per jaar een refresh training van een halve dag. Daarnaast 

krijgen zij een flink aantal werkuren per jaar aan trainingen. Een onafhankelijke instantie is belast met 

performance en incident analyse. De resultaten hiervan dienen als input voor refresh trainingen. 

Luchtverkeersleiders die langer dan drie maanden niet in de operationele rooster hebben meegedraaide 

krijgen eerst een training voordat ze weer het werk van luchtverkeersleiders mogen uitvoeren.  

 

6.3.2 Overeenkomsten en verschillen tussen netbeheerders en luchtverkeersleiding 

 

Overeenkomsten: 

 Air Traffic Control system (ATC) 

 

Verschillen: 

 Zware selectieprocedure van 12 weken voor aanvang van de training 

 Grote populatie (30) verkeersleiders permanetn aanwezig in het centrum 

 Korte diensttijden van gemiddeld 6 uren  

 Opstellen en controleren van luchtvaarteisen door ICAO, i.c. 2 uur dienst en 30 minuten rust 

 Roosterbureau voor het beheren en maken van roosters, vanwege complexiteit.  

 Roulatie systeem tussen luchtverkeersleiders van ACC-ACC, Tower en Approach Control, 

vanwege sterke samenhangt met het werk. 

 Eigen trainingsafdeling.  

 Snuffelstage bij een internationale luchtvaartmaatschappij. 

 Jaarlijkse groepstraining. 

 Refresh Training na afwezigheid van 3 maanden. 

 Lang opleidingstraject; Initial Training van 1 jaar en Unit training van 3 jaren.  

 Aparte afdeling voor het afhandelen van alarmen. 

 Onafhankelijke instantie belast met performance en incident analyse. 

 

6.3.3 Slotopmerkingen  

Luchtverkeersleiding kenmerkt zich door weinig overeenkomsten en veel verschillen. Dit heeft te 

maken met het type werk van verkeersleiders. Het werk vereist een hoge mate van concentratie, 

snelheid, prioriteiten stellen en nemen van besluiten. Het formele trainingsprogramma start nadat een 

selectieprocedure van 12 weken met succes is afgerond. Tijdens de selectie wordt gekeken naar 

stressbestendigheid, besluitvaardigheid, zelfkritiek en samenwerken. Dit zijn vaardigheden die de 

verkeersleider tijdens de training en naderhand als verkeersleider dagelijks mee te maken zal krijgen.  
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De totale trainingduur tot bevoegd verkeersleiders duurt ongeveer vier jaar en bestaat uit een 

basistraining van één-jaar en een vervolgtraining van 3 jaren. De één-jarige training bestaat uit het 

bijbrengen van basistheorie en veel simulatortraining. De drie-jarige vervolgtraining richt zich op 

diverse luchtverkeersleidingunits. Het laatste anderhalf jaar van de vervolgtraining, wordt de trainee 

ingeroosterd onder begeleiding van een mentor. Het trainingsprogramma van luchtverkeersleiders is 

ingebed in de organisatie en voldoet aan internationale normen en regels en wordt jaarlijks getoetst op 

bruikbaarheid en validiteit. Het kenmerkt zich door een trainingsafdeling met manager, trainingsruimte, 

trainingsimulator, interne en externe trainers, trainingsplan, leerdoelen per module, taxonomie, 

eindtermen, voortgangsrapportage, toetsing en regelmatige evaluatie. Het trainingsprogramma is logisch 

en gestructureerd opgezet en levert een aantal nuttige verbeterpunten op voor TenneT.  

 

6.4 Samenvatting en conclusie  

 

Kenmerken training netwerkbedrijven buiten de elektriciteitssector: 

 

Verkeersleidingcentrum Nederland 

Nieuwkomers met MBO/HBO achtergrond kunnen in 3 maanden getraind worden tot bevoegd 

wegverkeerleiders. Het programma bestaat uit enkele basiscursussen van enkele dagen en het uitvoeren 

van opdrachten op een simulator. Het trainingsprogramma levert geen verbetervorstellen op.  

 

Prorail/NS 

Het trainingsprogramma van Prorail/NS duurt tussen 16 en 20 maanden voor mensen met een MBO 

instroom. Het is een individueel leerprogramma op een trainingsimulator rond 7 thema's en 23 

modules. De gehele training kenmerkt zich door een gerichte begeleiding door ervaren begeleiders. 

Opvallende programmaonderdelen zijn; verplichte rustpauze, aparte calamiteiten medewerker en een 

snuffelstage bij een regionale post.  

 

Luchtverkeersleiding Nederland 

Het trainingsprogramma tot een bevoegde luchtverkeersleider duurt vier jaar. Na het succesvol 

afronden van een selectie van 12 weken volgt het formele programma van vier jaar en bestaat uit een 

unit training van één jaar en een vervolgtraining van drie jaren. De één-jarige training bestaat uit 

basistheorie met veel simulaties. De eerste helft van de drie-jarige training richt zich op een 

specialisatie in één bepaalde unit en de tweede helft uit het meedraaien in de normale rooster onder 

begeleiding van een mentor.  

Het trainingsprogramma van Luchtverkeersleiding Nederland is heel professioneel opgezet en voldoet 

aan internationale normen en regels en wordt jaarlijks getoetst. Op een gestructureerde 

trainingsmethode na is het programma goed georganiseerd en heeft een logische en gestructureerde 

aanpak. Deze omgeving heeft weinig aanknopingspunten met de situatie bij TenneT, maar heeft wel 

enkele niet-technische onderdelen die bij TenneT gebruikt kunnen worden.  
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Conclusie: 

De analyse van de netwerkbedrijven buiten de elektriciteitssector levert de volgende conclusies op: 

 De opzet van de training bij Verkeersleidingcentrum Nederland en Prorail/NS levert geen 

verbetervoorstellen op voor het trainingsprogramma.  

 De onderzochte netwerkbedrijven gebruiken weliswaar een SCADA/EMS systeem, maar de functies 

en de inriching van de bedrijfsvoering bevat weinig overeenkomsten met elektriciteitsnetbeheerders. 

Dit betekent dat weinig programmaonderdelen gebruikt kunnen worden voor het 

trainingsprogramma van Tennet. 

 Luchtverkeersleiding Nederland levert enkele verbetervoorstellen op voor het trainingsprogramma; 

korte wachtdiensten, onafhankelijke instantie voor analyse van incidenten, professionele organisatie 

en enkele programmaonderdelen met niet-technische vaardigheden.  
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7    Conclusies deel 1 
  

  

De analyse van de netwerkbedrijven binnen en buiten de elektriciteitssector levert de volgende 

verbetervoorstellen op ten opzichte van het bestaande trainingsprogramma:  

1. Gebruik bruikbaarheidscriteria om informatie overzichtelijk te presenteren. 

2. Gebruik gestuctureerde methode om trainingen te ontwikkelen. 

3. Integreer nieuwe ontwikkelingen in het trainingsprogramma.  

4. Behandel het informatieverwerkingsproces en de drie geheugensystemen.  

5. Besteed aandacht aan het besluitvormingsproces.  

6. Bespreek gedrag tijdens taakuitvoering volgens het SRK-model.  

7. Ontwikkel Best Practise documenten als trainingsmateriaal. 

8. Beschrijf taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van alle betrokken functionarissen. 

9. Ontwikkel een Training Master Plan.  

10. Ontwikkel een storingsdatabase als trainingsmateriaal.  

11. Inzetten Kennis en Leersysteem als ondersteuningtool bij training. 

12. Inzetten memotrainer om bedrijfsvoerders te toetsen.  

13. Test zachte competenties bij selectie en aanstelling van nieuwe kandidaten. 
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Deel 2    Trainingsprogramma 
  

 Hoofdstuk 8 Ontwerpen van trainingen 

 Hoofdstuk 9 Evalueren bestaand trainingsprogramma 

 Hoofdstuk 10 Ontwikkelen en implementeren trainingsprogramma 

 Hoofdstuk 11 Eindconclusies 
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8    Ontwerpen van trainingen 
  

  

Dit hoofdstuk geeft inzicht in een generiek model voor het ontwerpen van gestructureerde trainingen en 

een beknopte beschrijving over ontwikkelen van interactieve trainingen. Het hier beschreven model 

wordt met succes toegepast in andere sectoren en is heel goed geschikt voor operator trainingen. Uit 

deze beschouwing worden verbetervoorstellen afgeleid voor het trainingsprogramma. Het hoofdstuk 

sluit af met de conclusies.  

 

8.1 Generiek trainingsmodel  

8.1.1 Methode   

De veranderingen in de elektriciteitssector hebben invloed op de werkzaamheden van de 

bedrijfsvoerders en stelt tegelijkertijd aanvullende eisen aan de competenties. De veiligheid van het hele 

systeem is afhankelijk van de vaardigheden en de performance van de bedrijfsvoerders. Voor het 

uitvoeren van de taken zijn er verschillende manieren om kennis en vaardigheden te verwerven en te 

verbeteren. De meest voor de hand liggende manieren zijn selectie van personeel, ondersteuning bij 

taakuitvoering en training. Training van personeel in bedrijfsvoeringcentra is een belangrijke activiteit 

van netwerkbeheerders om de vereiste kennis en vaardigheiden van bedrijfsvoerders op te bouwen. 

Deze trainingen worden vaak zonder een gestructureerde methode, organisatie, trainingprogramma, 

formele documentatie en doelstelling verzorgd. Deze trainingen kunnen efficiënter ontwikkeld en 

geïmplementeerd worden, door gebruik te maken van systematische methoden en modellen. Een 

methode die in het bedrijfsleven met succes wordt toegepast is het Instructional System Design model, 

ISD-model, van Gordon. Deze methode is met succes toegepast in andere sectoren zoals bij de training 

van piloten voor de burgerluchtvaart, militaire luchtvaart en operators in kerncentrales. Dit model is ook 

geschikt voor het ontwikkelen van operator trainingen. Figuur 8.1 geeft dit model schematisch weer.  
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8.2.2 Het ISD-model  

Het ISD-model bestaat uit drie fasen; Front-End Analysis, Training Program Design & Development en 

Training Program Evaluation.  

 

Fase 1: Front-End Analysis (FEA) 

Het ontwerpen van een trainingsprogramma begint met een analyse van de behoeften. FEA kan 

bewerkstelligd worden door het uitvoeren van een organisatie-, taak- en trainee analyse. De resultaten 

uit de analyse kunnen dan gebruikt worden om te bepalen of de kennis en vaardigheden met een training 

of op een andere wijze bijgebracht dient te worden en de behoeften te definiëren voor de training. FEA 

bestaat uit organisatie analyse, taak analyse, trainee analyse, behoeften analyse en functionele 

specificatie.  

1. Organisational Analysis bestaat uit het verzamelen van alle informatie over het werk met het doel 

alle factoren te identificeren die leiden tot een succesvol trainingsprogramma. Deze factoren 

kunnen zijn, toekomstige organisatieveranderingen zoals andere manier van werken, nieuwe 

systemen, andere management houding tegenover taakuitvoering et cetera. Deze informatie kan 

verzameld worden door analyse van documenten, interviews, questionnaire, observatie et cetera. 

Het resultaat hiervan geeft aan of een training nodig is.  

2. Task Analysis bestaat uit het identificeren en beschrijven van de functies, taken en activiteiten en 

gedrag en de kennis en vaardigheden die vereist zijn om de taak goed uit te voeren. Deze stap 

verschaft belangrijke input voor de rest van het ontwikkelproces namelijk de inhoud van deze stap 

wordt gebruikt om de inhoud van het programma te bepalen. Een zorgvuldige taakanalyse is nuttig 

om de soort kennis te bepalen voor een goede taakuitvoering.  

3. Trainee analysis bestaat uit het identificeren van de benodigde voorkennis en de vaardigheden van 

de trainee, leeftijd, lichamelijke geschiktheid, taalvaardigheid, achtergrond et cetera. 

4. Training need analysis gebruikt de resultaten van de vorige drie stappen om te bepalen of 

herinrichting van de taak, performance ondersteuning of ontwikkeling van trainingsprogramma de 

meest geschikte interventie methode is om performance te verbeteren. Als motivatie een rol speelt, 

dan is geen van de drie opties een oplossing. Een combinatie van herinrichting van taak en 

ondersteuning is een betere oplossing in vele situaties. 

5. Functional specification beschrijft de trainingsdoelen, performance eisen van het systeem en de 

randvoorwaarden voor ontwerp (kosten). Performance eisen zijn belangrijk, omdat ze kenmerken 

bevatten die aangeleerd moeten worden met het trainingsprogramma zoals opzetten van instructies 

om bijvoorbeeld declaratieve en procedurele kennis te verkrijgen, gebruiksgemak en leergemak. 

Een functionele specificatie dient als een blauwdruk voor de rest van het ontwerpproces.  

 

 

  

1 Organisational Analysis 

2 Task Analysis 

3 Trainee Analysis 

4 Training Need Analysis 

Start 
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Figuur 8.1 Instructional System Design Model (Gordon, 1993; Jones, 1998)  

 

Fase 2: Training Program Design & Development  

De ontwerper of trainer kiest in deze tweede fase een methode en gaat vervolgens verder met 

ontwikkelen, gebruikmakend van formatieve evaluatie. De stappen in deze fase zijn iteratief, wat heel 

gebruikelijk is voor de meeste ISD modellen. Voor de formatieve evaluatie wordt een prototype 

gebruikt. Formatieve evaluatie draagt direct bij aan ontwikkeling van het programma en bestaat uit een 

heuristische analyse en bruikbaarheid testen, ook “usability testing” genoemd. Heuristische analyse 

betreft een gestructureerde analyse van het programma ontwerp om vast te stellen of deze consistent is 

met menselijke aspecten. Deze analyse gaat over interface en gebruik, werkbelasting, simulaties en 
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modellen, alternatieven, veiligheidsanalyse en kosten/baten analyse. De bruikbaarheidstesten gaan over 

leerbaarheid, efficiëntie, fouten en voldaanheid. De heuristische analyse en bruikbaarheidstesten worden 

vooral bij software ontwikkeling toegepast, maar is ook heel goed toe te passen bij ontwikkelen van 

trainingprogramma‟s. Het resultaat van de analyses wordt overgedragen aan de programmaontwerper.  

 

De ontwerper komt met de informatie uit de functionele specificatie tot een aantal concepten. Bij 

meerdere concepten worden ze met elkaar vergeleken door gebruik te maken van een kosten baten 

analyse. Na de definitieve keuze wordt een projectplan opgesteld. Hierna wordt het concept vertaald in 

een prototype. Het prototype wordt gebruikt om goedkeuring te krijgen van het management en van 

andere experts. Daarna worden trainees uitgenodigd om het prototype te reviewen en input te geven. Na 

afronding van deze stappen wordt het gehele trainingsprogramma ontwikkeld. Het ontwikkelteam 

vraagt tijdens de ontwikkeling regelmatig terugkoppeling aan de trainees en experts. Dit voorkomt 

onaangename verrassingen achteraf, die veel kostbaarder zullen zijn. Het doel van deze fase is om een 

trainingsprogramma op te zetten om ten eerste operationele kennis te verwerven en ten tweede 

operationele vaardigheden te ontwikkelen. Deze activiteiten moeten gecombineerd worden met de juiste 

media en hulpmiddelen.  

 Training media en support: naarmate het trainingsprogramma een definitiever karakter krijgt, 

dient ook nagedacht te worden over de trainingsmethode. De eerste gedachte gaat hierbij uit naar 

een trainer in een klaslokaal, die de stof interactief overdraagt. Echter, er zijn ook andere methoden 

beschikbaar, vaak aangepast aan de huidige technische ontwikkelingen, te weten klassikaal, 

computer ondersteund training, audio visuele training, simulatie training, kennis en leersysteem en 

on-the-job-training. 

 Operative Knowledge Acquisition: de inhoud van het programma zal sterk afhangen van de taken 

en verantwoordelijkheden die de bedrijfsvoerder uiteindelijk zal krijgen bij de taakuitvoering. Het 

zal bestaan uit een algemene oriëntatie in de organisatie, afdeling en functie, het 

hoogspanningsysteem en basisprincipes van de bedrijfsvoering. 

 Operative Skills Development: dit onderdeel bestaat uit een aantal blokken, die de 

bedrijfsvoeringprincipes van het hoogspanningssysteem in normale en niet-normale toestand 

bijbrengen. 

 

Fase 3: Training Program Evaluation  

Het trainingsprogramma dient geëvalueerd te worden op effectiviteit en daarna regelmatig gemonitored 

te worden. Het doel van evaluatie moet zijn om een aantal vragen te beantwoorden, te weten; welke 

criteria of variabelen moeten gemeten worden, wanneer moeten de criteria gemeten worden, wie moeten 

meedoen om de criteria te meten en welke context moet er gebruikt worden et cetera. Belangrijk 

aandachtspunt hierbij is dat trainingsprogramma‟s gestructureerd geëvalueerd moeten worden. Het 

streven is om de evaluatie zoveel mogelijk in een identieke omgeving als de werkelijke omgeving uit te 

voeren, om de kennis en vaardigheden na verloop van tijd te toetsen, om de evaluatie op te zetten die 

representatief zijn met de werkelijke taken.  

Als laatste, moet het programma goedgekeurd worden, voordat het wordt opgeleverd en indien nodig 

aangepast worden, vanwege veranderingen in de omgeving, aangepaste doelen, andere eisen et cetera. 

Dit moet minimaal één keer per jaar getoetst worden.  
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8.2 Ontwikkelen van interactieve trainingen  

8.2.1 Terminologie 

De woorden instructie, training, educatie en leren worden vaak door elkaar gebruikt. Als we deze 

woorden analyseren, dan ontdekken we dat elk een unieke betekenis heeft. Laten we elk van deze 

woorden bekijken. 

1. Instructie; hierbij is het doel een verandering te bewerkstelligen, die steeds consistent en zonder 

variatie wordt uitgevoerd. Door intensieve training is men in staat de handeling steeds sneller en met 

minder fouten uit te voeren onder steeds veeleisender omstandigheden.  

2. Training; helpt ons wat we geleerd hebben te overstijgen. In een werkomgeving hebben we veel 

training nodig. Het doel van training is dan ook het aanleren van nieuwe kennis en vaardigheden. 

3. Educatie; heeft een bredere betekenis dan training en instructie. Het is het resultaat van een 

verscheidenheid aan levenservaring. Het doel is het bouwen van mentale modellen en waarden die 

ons begeleiden hoe we omgaan met gebeurtenissen in ons leven.  

4. Leren; leren is verandering. Hierbij transformeren we mensen op een manier die wenselijk is voor 

henzelf en de organisatie. De twee belangrijkste termen hierbij zijn leerlinggericht en 

prestatiegericht. Bij leerlinggericht moet je concentreren op de leerling en hun behoeften, zorgen, 

wensen en eigenschappen. Bij prestatiegericht moet de nadruk liggen op het goed uitvoeren van de 

taak. Dus, leerlinggerichte en prestatiegerichte inspanningen leiden tot resultaten van training en 

transformatie.  

 

Instructie, training en educatie zijn alle drie erop gericht om vaardigheden aan te leren. Elk biedt een 

unieke benadering en zijn allemaal noodzakelijk om mensen iets te leren. Als we trainen dragen we 

informatie over. We veranderen mensen. We transformeren mensen op een manier die wenselijk is voor 

henzelf en de organisatie.  

Directe, één-op-één training (klaslokaal, boek, computer of video) of technologie gebaseerd contact, het 

maakt niets uit. Het medium is niet de boodschap. De effectiviteit van boodschappen met als doel 

kennisoverdracht is niet gebonden aan de manier waarop de boodschap wordt overgedragen, maar aan 

de manier waarop de boodschap zelf is vormgegeven. Vertellen in welke vorm dan ook wekt passiviteit 

op. Echte educatie- en prestatiegerichte training, instructie en educatie heeft een dialoog nodig. Richt op 

betekenisvolle interactie met de deelnemer.  

 

8.2.2 De bedrijfsvoerder als mens 

Als je betrokken bent bij de transformatie van iemand, een bedrijfsvoerder, dan is het belangrijk om 

zoveel mogelijk te weten van de kenmerken en capaciteiten van die persoon. Dit kunnen we doen door 

eerst "leren" te definiëren. Leren is verandering, aanpassing. Alle organismen zijn genetisch 

geprogrammeerd om de belangrijkste kenmerken van hun soort te reproduceren. Mensen brengen 

mensen voort. Mensen beschikken over een enorm leervermogen. Dit vermogen maakt het mogelijk dat 

we veranderen als we informatie van de omgeving ontvangen. Merk op, dat we spreken over leren als 

verandering, het vermogen om je aan te passen aan nieuwe informatie. Leren is een aangeboren 

vermogen in alle mensen, maar net als lengte en lichaamsbouw verschilt het per individu. Dit is 

belangrijk voor de trainer.  
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Informatie van de omgeving komt binnen via de zintuigen; zicht, gehoor, reuk, tast en smaak. De 

hoeveelheid informatie die via de zintuigen binnenkomt, is in tabel 8.2 getoond.  

 

Zintuig Informatie [%] 

Zicht 83 

Gehoor 11 

Reuk 3,5 

Tast 1,5 

Smaak 1 

Totaal 100%  

 

Tabel 8.1 Het autonome zenuwstelsel filtert externe stimuli  

 

De vijf zintuigen zijn de ingangen waardoor de ruwe informatie voor het leren ons lichaam binnenkomt. 

We zijn zo afgesteld, dat we onbelangrijke informatie wegfilteren. Dit is een deel van de taak die het 

autonome zenuwstelsel vervult. Figuur 7.1 toont deze bewakingsfunctie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 8.2 Het autonome zenuwstelsel filtert externe stimuli.  

 

Informatie die de filters passeert, komt binnen in het korte termijngeheugen, een 

informatieafhandelingsfunctie. De informatie wordt onderzocht en doorgezonden naar het lange 

termijngeheugen. Het korte termijngeheugen werkt als een bufferzone; het vult zich snel en leegt zich 

weer snel. De reden hiervoor is dat overleven dwingt tot het met grote snelheid verwerken, verwijderen 

en opslaan van informatie. Belangrijke informatie in het korte termijngeheugen wordt opgeslagen in het 

langetermijngeheugen. De capaciteit van het lange termijngeheugen is onbeperkt. Het probleem zit niet 

in het opslaan, maar in het terugvinden.  

 

8.2.3 Het leerproces  

Het menselijk brein is een complex systeem van miljoenen aparte elementen, met elk een eigen taak, 

maar toch werkt het op de één of andere manier samen. Het verwerken van informatie voor het 

leerproces is één van de vele activiteiten van het brein. De informatie uit de omgeving wordt omgezet in 

kennis. De kennis die ons in staat stelt zaken te benoemen, te verklaren en te bespreken heet 

declaratieve kennis (feitenkennis). En de kennis die ons in staat stelt te handelen, dingen te doen en het 

uitvoeren van taken heet procedurele kennis. Veel expertise wordt ontwikkeld door "te doen". Door het 

steeds weer opnieuw te doen, leren we een vaardigheid aan. Experts hebben hun kennis opgebouwd 

door dingen te doen, of procedurele kennis. Hier komt het probleem naar voren als het gaat om 
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kennisoverdracht. Organisaties benaderen een expert en vragen hem aan beginners kennis over te 

dragen. Experts hebben hun vaardigheid in de loop van de tijd opgebouwd met oefening, expertise in de 

vorm van procedurele kennis. Maar als ze gevraagd worden om hun kennis over te dragen, dan wordt 

verwacht dat ze dat doen in de vorm van declaratieve kennis. Vervolgens moeten bedrijfsvoerders de 

verworven declaratieve kennis tijdens training omzetten in procedurele kennis. Kortom, het geeft aan 

hoe verschillend beginners en experts informatie verwerken. Procedurele kennis kan niet eenvoudig 

worden omgezet in declaratieve kennis. Omgekeerd, declaratief leren kan niet zomaar omgezet worden 

in procedurele kennis.  

Uit onderzoek blijkt dat er vier factoren zijn die bepalen hoeveel en hoe goed we leren;  

1. Leervermogen is het vermogen om nieuwe vaardigheden en kennis te verwerven en varieert per 

individu. Deze krijgen ze mee bij de geboorte. Dit algemene leervermogen is de intellectuele 

capaciteit die ze genetisch verwerven. Met een groter algemeen leervermogen bevatten en begrijpen 

ze sneller en gemakkelijker en kunnen ze efficiënter informatie oproepen en veranderen.  

2. Voorkennis helpt om sneller additionele kennis of vaardigheden te verwerven. 

3. Motivatie kan beïnvloed worden door drie factoren: 

 Waarde; hoe hoger de waarde is die we toekennen aan wat moet worden geleerd, hoe groter de 

motivatie (figuur 8.3a).  

 Zelfvertrouwen; als het zelfvertrouwen stijgt, zal ook de motivatie stijgen (figuur8.3b). Maar 

teveel zelfvertrouwen leidt tot motivatieverlies (figuur 8.3c). Als de taak te gemakkelijk is om 

te doen, dan zal de motivatie sterk dalen.  

 Stemming; een positieve leer-en werkomgeving heeft een positief effect op iemands stemming 

en daardoor op motivatie (figuur 8.3d).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Figuur 8.3a Motivatie versus waarde        Figuur 8.3b Motivatie versus zelfvertrouwen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Figuur 8.3c Motivatie versus zelfvertrouwen       Figuur 8.3d Motivatie versus stemming 

 

4 Metacognitieve vaardigheden is een set controleprocessen van een hoger niveau (meta betekent 

boven) die onze bewuste informatieverwerkende activiteiten begeleidt. Deze processen gebruiken 
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we bij het leren en probleem oplossen. We ontwikkelen ze op jonge leeftijd te gebruiken en gaan 

daarmee verder om ze te verbeteren als we leren hoe te leren. Deze metacognitieve vaardigheden 

zijn plannen, selecteren, verbinden, verfijnen en monitoren. Elke keer als we iets nieuws leren, 

gebruiken we deze vaardigheden. Hoe onbekender de stof, hoe meer voordeel goed ontwikkelde 

metacognitieve vaardigheden worden. Deze vaardigheden zijn belangrijk, omdat ze alleen 

succesvol zijn als de deelnemers dat ook zijn. Hoe hard we ook werken, als deze vaardigheden 

onvoldoende ontwikkeld zijn, zal de effectiviteit dalen.  

 

Organisaties kiezen trainers vaak op grond van hun expertise. Dit leidt vaak tot onderwijskundige 

problemen. Inhoud is niet genoeg! Uit een grote hoeveelheid literatuuronderzoek blijkt dat er vier 

principes zijn om volwassenen te helpen beter te leren:  

1. Leerbereidheid; volwassenen komen naar een leersituatie met hun eigen prioriteiten en attituden. 

Ze zijn klaar om te leren wanneer zij beslissen om zich ervoor open te stellen. Laat zien dat de 

instructie een probleem voor ze oplost, een kans op verhoogde status oplevert en persoonlijke 

groei inhoudt. De bereidheid wordt vergroot en maak je kans, dat er iets wordt geleerd veel groter. 

2. Ervaring; volwassenen leren als de stof is aangepast aan hun niveau en type ervaring. Als de 

training te moeilijk is of geen raakvlakken heeft met hun ervaring dan haken ze af. Daarom, is 

voor een effectieve training essentieel dat je de rijke ervaring van de leerlingen erkent en benut.  

3. Autonomie; volwassenen willen graag actief deelnemen aan hun leerproces. Hoe meer ze 

bijdragen, hoe meer ze leren. Volwassenen willen als onafhankelijke mensen worden behandeld, 

Ze verdienen respect zelfs als ze fouten maken. Respect is een essentieel onderdeel van automie, 

vooral binnen het leerproces. Hierin kan zij iets proberen en erin falen zonder zich bedreigd of 

klein te voelen.  

4. Actie; volwassenen in een werkomgeving volgen een training om te leren hoe ze hun prestaties 

kunnen verbeteren. Hun attentie moet dus gericht zijn op de directe toepassing van de geleerde. 

Als het niet duidelijk is hoe ze de geleerde in de praktijk kunnen toepassen, dan stagneert het 

leerproces. 

 

Het leerproces kan sneller, beter en goedkoper gemaakt worden door het toepassen van cognitieve 

strategieën. Deze strategieën kunnen het leren bespoedigen, het geleerde beter en langer vasthouden en 

kosten minder in tijd en energie gemeten aan lesgeven en leren. Cognitieve strategieën zijn 

verzamelingen van methoden die ons helpen bij het leren. Zij stellen ons in staat om de lesstof zo te 

organiseren dat we het ons gemakkelijker eigen kunnen maken en kunnen oproepen. Deze cognitieve 

strategieën zijn: 

1 Clustering, de aangeboden informatie structureren voor simpeler begrip, vasthouden en oproepen;  

2 Ruimtelijk, informatie visueel weergeven dat het eenvoudig is te begrijpen, vast te houden en op te 

roepen;  

3 Taken vooraf, is een korte introductie voorafgaand aan een nieuw onderwerp, om een idee te 

krijgen van wat er komt;  

4 Beeldende vergelijkingen, analogieën, metaforen en vergelijkingen die verbanden leggen tussen 

wat de operator weet en de nieuwe kennis;  

5 Herhaling, herhalen en op een gestructureerde manier oefenen, zodat het beklijft;  

6 Geheugensteuntjes, ezelsbruggetjes is een favoriet hulpmiddel voor het onthouden.  
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Alle cognitieve strategieën zijn denkmodellen die ingezet kunnen worden bij leren. Door elk van de 

componenten aandacht te geven, compenseren we de ontbrekende metacognitieve vaardigheden en 

passen een brede variëteit van cognitieve strategieën toe om het leerproces te bevorderen.  

 

8.2.4 Trainingsbenaderingen  

Er zijn verschillende vormen om trainingen te geven. De belangrijkste vormen die het vaakst worden 

toegepast, worden hier kort beschreven en bepaalt hoe ze juist ingezet kunnen worden. De vier vormen 

van training zijn:  

1 Receptieve training wordt vaak in één richting overgedragen en heeft beperkte waarde. Het is dan 

ook aan te raden om spaarzaam te gebruiken, behalve in het geval van korte sessies om mensen 

bewust te maken.  

2 Directieve training is sturend van aard. Hier wordt een bepaald leerpad afgewerkt door de kennis 

en vaardigheid van de deelnemer te analyseren. Er is weinig ruimte voor eigen inbreng, maar in 

tegenstelling tot de receptieve training, zijn de deelnemers actief betrokken. Deze benadering is 

bijzonder geschikt voor mensen die weinig ervaring hebben met de lesstof.  

3 Begeleid ondervinden verschaft hulp in de vorm van aanwijzingen, tips, suggesties en 

corrigerende terugkoppeling of wijst in de goede richting. De hoeveelheid hulp is afhankelijk van 

de kennis en vaardigheden van de deelnemer. Hoe meer kennis en vaardigheid aanwezig is, hoe 

onafhankelijker hij/zij kan functioneren.  

4 Exploratief leren is bijzonder geschikt voor mensen met een flinke voorkennis en goed 

ontwikkelde metacognitieve vaardigheden. De trainer opereert vooral als een hulpbron.  

 

Er is een natuurlijke voortgang tussen de vier benaderingen van trainingen over de controle van de 

deelnemer en complexiteit. De receptieve benadering is de meest gebruikte methode, terwijl het minst 

gebruikt zou moeten worden. De directieve benadering geeft de trainer de meeste controle. Begeleid 

ondervinden is een uitstekende benadering voor het aanmoedigen van initiatief. De leerresultaten zijn 

vaak beter, maar kost meer tijd. Exploratief leren is geschikt voor gevorderde, competente deelnemers. 

Het maakt een grotere individualisering van het leerproces mogelijk. Gebruik de receptieve vorm zo 

min mogelijk. Combineer de andere drie benaderingen om tegemoet te komen aan de behoefte van de 

deelnemer en het leerproces.  
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8.3 Conclusies   

In dit hoofdstuk is aandacht besteed aan gestructureerde trainingen en ontwikkelen van interactieve 

trainingen. Onderzoek van operator training in bedrijfsvoeringcentra is schaars. Het weinige onderzoek 

dat beschikbaar is, laat zien dat gestructureerde operator training zelden voorkomt. Aankomende 

bedrijfsvoerders krijgen vaak een korte introductie over het bedrijf, de bedrijfsvoeringafdeling en de 

bedrijfsvoeringaspecten gecombineerd met veel “on-the-job-training" onder begeleiding van een senior 

bedrijfsvoerder. Hierdoor is de trainingstijd onnodig lang, kostbaar en inefficiënt. Toepassing van 

systematische methoden en modellen geeft betere resultaten.  

Het leereffect van trainingen is vaak beter als ook aandacht besteed wordt aan metacognitieve 

vaardigheden; plannen, selecteren, verbinden, verfijnen en monitoren. Deze vaardigheden gebruiken we 

als we iets nieuws leren. Bij onvoldoende ontwikkelde metacognitieve vaardigheden zal de effectiviteit 

van leren afnemen en moet de trainer harder zijn best doen om de tekorten aan te vullen. 

Metacognitieve vaardigheden vormen samen met leervermogen, voorkennis en motivatie een sterk 

instrument om leren te bevorderen. Een ander sterk instrument om leren te versnellen en het geleerde 

beter vast te houden zijn cognitieve strategieën; clustering, ruimtelijk, taken vooraf, beeldende 

vergelijkingen, herhaling en geheugensteuntjes.   

Sterke verbeterpunten voor het trainingsprogramma van TenneT zijn; toepassing van systematische 

methode, juiste trainingsbenadering, metacognitieve vaardigheden, cognitieve strategieën en 

leerprincipes voor volwassenen.  
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9    Evalueren bestaand trainingsprogramma 
  

  

Het bestaande trainingsprogramma wordt in dit hoofdstuk geëvalueerd. De evaluatie wordt uitgevoerd 

met de eisen die zijn afgeleid bij de analyse van de netwerkbedrijven en de eisen die zijn afgeleid uit het 

ISD-model en ontwikkelen van interactieve trainingen. Uit deze evaluatie worden verbetervoorstellen 

geformuleerd. De volgende stappen worden achtereenvolgens doorlopen bij de evaluatie:  

 Het Programma van Eisen dient als vertrekpunt;  

 Het bestaande trainingsprogramma is het onderzoeksobject van de evaluatie;  

 Uitvoeren van de evaluatie en benoemen van de sterke en zwakke punten van de training.  

 Formuleren van verbetervoorstellen voor een nieuw trainingsprogramma.  

 

9.1 Evalueren bestaand trainingsprogramma 

A Eisen bedrijfsvoeringsystemen en simulatietools 

 

  

Programma van Eisen Omschrijving 

Kennis van SCADA Een leereenheid voor het verwerven van kennis op functioneel 

niveau van SCADA applicatie is onderdeel van het programma. 

Kennis van FVR Een leereenheid voor het verwerven van kennis op functioneel 

niveau van FVR applicaties is onderdeel van het programma. 

Kennis van NA Een leereenheid voor het verwerven van kennis op functioneel 

niveau van NA applicaties is onderdeel van het het programma. 

Kennis van DTS Een leereenheid voor het verwerven van kennis op functioneel 

niveau van DTS applicatie is onderdeel van het programma. 

Bruikbaarheidscriteria Bruikbaarheidscriteria om displays te evalueren en te ontwerpen 

worden nog weinig toegepast.  

Nieuwe ontwikkelingen Bedrijfvoerders krijgen weining training in nieuwe ontwikkelingen 

over SCADA / EMS systemen.  

  

Het bestaande trainingsprogramma besteedt voldoende tijd om kennis te verwerven en vaardigheden te 

ontwikkelen over het bedrijfsvoeringsysteem. Het trainingsprogramma kan uitgebreid worden met 

bruikbaarheidscriteria en nieuwe ontwikkelingen in SCADA/EMS systemen en simulatietools om de 

bedrijfsvoerders beter te informeren. Dit verhoogt de motivatie en draagt bij aan de verdere 

ontwikkeling van het bedrijfsvoeringsysteem.  

 

 

 

 

B Eisen bedrijfsvoering: regionale netbeheerders  
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Programma van Eisen Omschrijving 

Ontwikkel een basis training De training bevat een basistraining om operationele kennis te 

verwerven.  

Ontwikkel een gevorderde 

training 

De training bevat een gevorderde training om operationele 

vaardigen te ontwikkelen.  

Trainingsimuaties  Een simulator is beschibkaar als leeromgeving.  

Primaire processen De training bevat leereenheden over primaire processen, 

systeemdiensten en transportdiensten. 

Informatieverwerkingproces De training bevat geen leereenheid informatieverwerkingsprocessen 

en de drie geheugensystemen.  

Besluitvormingsproces De training besteedt weinig tijd aan het besluitvormingsproces.  

Gedrag tijdens taak uitvoering Gedrag tijdens taakkuitvoering volgens het SRK-model wordt niet 

op een gestructureerde wijze toegepast.  

Herkennen alarmsignalen Herkennen en beoordelen van alarmsignalen tijdens verschillende 

bedrijfstoestanden wordt uitgebreid geoefend in de training.  

Risicomanagement In de bescherm en herstel trainingen van Dutrain worden 

risicoplannen regelmatig geoefend.  

  

Het trainingsprogramma bevat nog geen leereenheden informatieverwerking, besluitvorming en gedrag 

van de bedrijfsvoerder tijdens taakuitvoering. Deze onderwerpen kunnen bijdragen aan een betere 

taakuitvoering en prestaties.  
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C Eisen bedrijfsvoering: nationale netbeheerders  

 

  

Programma van Eisen Omschrijving  

Menselijk gedrag tijdens 

storing 

Training bevat een leereenheid om menselijk gedrag tijdens 

storingen (stressbestendigheid) te trainen.  

Kennis en Leersysteem Sinds kort wordt gebruik gemaakt van een Kennis en Leersysteem 

(KLS) om instructies en achtergrondinformatie op te vragen. Dit is 

een elektronisch systeem met procedures, instructies, 

bedrijfsvoeringcriteria, hoogspanningsnet et cetera dat gebruikt kan 

worden bij de ondersteuning van de werkzaamheden.  

Analyseer storingen Reallife storingen worden geanalyseerd op een trainingsimulator. 

Dit moet in de toekomst structureel ingebed worden in de training 

en uitgebreid worden met een database systeem. Dit systeem kan 

dan gebruikt worden als bij kennisuitbreiding en kennisdeling 

Best Practise documenten "Best Practise documenten" worden nog niet ontwikkeld. De kennis 

en ervaring van bedrijfsvoerders kunnen in deze documenten 

opgenomen worden en gebruikt worden als trainingsmateriaal en 

kennisdeling.  

Rollen en 

verantwoordelijkheden  

De rollen en verantwoordelijkheden van alle soorten 

functionarissen moeten beschreven worden. Deze zijn wel 

beschreven voor bedrijfsvoerders en hun directe leidinggevende. 

Deze moet uitgebreid worden voor alle functionarissen die op 

enigerlei wijze betrokken is bij de training.  

Training Master Plan Er is geen "training master plan" ontwikkeld met organisatie, de 

competenties, vaardigheden en trainingmodules voor het uitvoeren 

van het werk.  

  

De bestaande training bevat leereenheden stressbestendigheid, storingen analyseren en kennis te 

verwerwen met een Kennis en Leersysteem, echter nog geen Best Practise documenten, training Master 

Plan en een beschrijving van de rollen en verantwoordelijkheden van functionarissen. TSO's met een 

goed ingerichte trainingsomgeving, zoals RTE en Nationale Grid, hebben deze leereenheden in het 

trainingsprogramma.  
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D Eisen gestructureerde methode  

 

  

Programma van Eisen Omschrijving 

Front-end-analyse  Een front-end-analyse wordt nog niet toegepast bij de ontwikkeling 

van de training.  

Gestructureerde methode  Een gestructureerde methode voor het ontwikkelen van trainingen 

wordt niet toegepast.  

Concept en projectplan  Een concept en projectplan wordt niet toegepast.  

Operationele kennis De training bevat leereenheden voor het verwerven van operationele 

kennis  

Operationele vaardigheden Het training bevat leereenheden voor het ontwikkelen van 

operationele vaardigheden.  

Evaluatie Een evaluatie van het ontwikkelde trainingsprogramma wordt 

uitgevoerd, echter niet op een gestructureerde wijze in een werkelijke 

omgeving met criteria. Het wordt regelmatig geëvalueerd en 

geactualiseerd.  

Trainingsbenadering Een geschikte trainingsbenadering, afhankelijk van het doel van de 

training en de achtergrond van de trainee wordt niet toegepast. 

  

Het bestaande trainingsprogramma is gericht op het verwerven van kennis en ontwikkelen van 

vaardigheden. Toepassing van een gestructureerde methode kan de trainingstijd verkorten, de 

leerprestaties en performance verbeteren.  

 

E Eisen ontwikkelen van interactieve trainingen  

  

Programma van Eisen Omschrijving 

Vormgeving boodschap Boodschap die goed verzorgt is vormgeven verhoogt de effectiviteit 

van kennisoverdracht. 

Man Machine Interface Goed displayontwerp verkort de leertijd en verbetert de prestaties.  

Kennisoverdracht Declaratieve en procedurele kennisoverdracht moeten meer aandacht 

krijgen.  

Metacognitieve vaardigheden Metacognitieve vaardigheden verhoogt de leerprestaties en verbetert 

het oplossende vermogen.  

Leerprincipes Leerprincipes kunnen gebruikt worden om betere trainingen te 

ontwikkelen.  

Cognitieve strategieën Cognitieve strategieën kunnen gebruikt worden om het leerproces te 

bevorderen.  

Trainingsbenadering  Een geschikte trainingsbenadering, afhankelijk van het doel van de 

training en de achtergrond van de trainee, wordt nog niet bewust 

toegepast.  

  

Het trainingsprogramma kan uitgebreid worden met deze eisen om het leereffect van de training te 

verbeteren.  
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F Eisen organisatatie van de training  

  

Programma van Eisen  Omschrijving 

Trainingsbeleid  Een formeel trainingsbeleid is niet aanwezig.  

Trainingsafdeling Een trainingsafdeling is niet aanwezig. 

Trainingsruimte  Een trainingsruimte is aanwezig. 

Crisisruimte Een crisisruimte is aanwezig. 

Trainingsimulator  Een trainingsimulator is aanwezig.  

Trainingscoordinator  Een trainingscoordinator is sinds kort aanwezig. 

Trainers  Er zijn interne en externe trainers aanwezig. 

Trainingsplan  Een trainingsplan is aanweizg 

Documentatie  Documentaties zijn aanwezig. 

Operationshandboek  Een operationeel handboek is aanwezig. 

Calamiteitenplan Een calamiteitenplan is aanwezig. 

Netherstelplan Een netherstelplan is aanwezig. 

Examencommissie  Een examencommissie is aanwezig. 

  

De organisatie van de training begint de laatste tijd meer aandacht te krijgen. Er is een 

trainingscoördinator aangesteld om de trainingsorganisatie in te richten en het trainingsprogramma te 

ontwikkelen. Hierin kunnen deze organisatorische zaken meegenomen worden.  

 

9.2 Slotopmerkingen en evaluatie 

De evaluatie van het bestaande trainingsprogramma levert de volgende verbetervoorstellen op:  

1 Een front-end-analyse uitvoeren  

2 Een gestructureerde methode toepassen. 

3 Een geschikte trainingsbenadering kiezen. 

4 Bruikbaarheidscriteria toepassen. 

5 Nieuwe ontwikkelingen in het trainingsprogramma opnemen. 

6 Informatieverwerkingsproces en de drie geheugensystemen toepassen. 

7 Besluitvormingsproces trainen. 

8 Gedrag tijdens taakuitvoering volgens het SRK-model trainen. 

9 Best Practise documenten als trainingsmateriaal ontwikkelen. 

10 Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van functionarissen beschrijven. 

11 Een Training Master Plan ontwikkelen. 

12 Vorm van de boodschap bij kennisoverdracht krijgt meer aandacht. 

13 Declaratieve en procedurele kennisoverdracht toepassen. 

14 Metacognitieve vaardigheden toepassen. 

15 Leerprincipes toepassen.  

16 Cognitieve strategieën toepassen 

17 Gestructureerd evalueren van het traininsprogramma moet een vaste activiteit worden. 

18 Toetsingproces onderwerpen aan een validiteitstest.  

Deze verbetervoorstellen zullen in de volgende paragraaf gebruikt worden bij de ontwikkeling van een 

nieuw trainingsprogramma. 
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10   Ontwikkelen en implementeren trainingsprogramma 
  

  

Dit hoofdstuk geeft antwoord op deelvraag 6 van de probleemstelling: Wat zijn criteria voor een goed 

trainingsprogramma?Ontwikkel met deze criteria een trainingprogramma voor bedrijfsvoerders. 

Hiervoor zijn de verbetervoorstellen uit deel 1 en deel 2 als criteria gehanteerd voor de ontwikkeling 

van een trainingsprogramma. Daarna wordt een krachtig instructiemodel, het vijfstappenmodel, 

besproken en vervolgens uitgewerkt naar een trainingsplan. Er wordt ook kort aandacht besteed, hoe 

bedrijfsvoerders getest kunnen worden. Het hoofdstuk sluit af met de belangrijkste conclusies.  

 

10.1 Ontwikkeling trainingsprogramma  

A De selectie  

Selectie is de eerste stap die de nieuwe kandidaat moet doorlopen om de benodigde kennis en 

vaardigheden te verhogen. Het doel hiervan is, die mensen te selecteren die het werk later met succes 

zullen uitvoeren. Hiervoor zijn verschillende methoden beschikbaar, te weten; interviews, CV, 

antecedenten onderzoek, testen, refenties en rollenspellen. Een betrouwbare selectie methode is, testen 

van vaardigheden en bekwaamheden, en werkgerelateerde testen. Een minder betrouwbare 

selectiemethode is, die nog steeds wordt gebruikt, is interview en referenties. Veel input voor de selectie 

kan afgeleid worden uit de front-end-analyse. Hieruit worden criteria opgesteld en geprioriteerd op basis 

van kennis en vaardigheden die noodzakelijk of wenselijk is voor het werk. Met dit gegeven kan de 

werkgever op zoek gaan naar de juiste kandidaat, die de vereiste kennis en vaardigheden reeds hebben, 

of de analytische of psychomotorisch kenmerken bezitten om het werk later goed te kunnen uitvoeren.  

Er zijn een aantal ontwikkelingen gaande die de wijze van selectie en training in de komende jaren 

drastisch zullen veranderen. Deze zijn snelle kennisdevaluatie, snelle ontwikkelingen in de 

informatietechnologie, meer kennis diversiteit op de werkvloer, internationale concurrentie m.b.t. 

productiviteit en kwaliteit. Deze factoren vragen om nieuwe methoden voor selectie en training van 

personeel. Een betrouwbare manier om effectieve selectie testen te ontwikkelen is om eerst een 

gedetailleerde analyse van de werkzaamheden nu en in de toekomst uit te voeren. Deze analyse moet 

dan bestaan uit cognitieve taak analyse, communicatievaardigheden, goed passen in de groep en 

organisatie, samenwerken in de groep et cetera. 

 

Tot slot, de selectie moet altijd gebaseerd zijn op de kennis en vaardigheden van de kandidaat, anders 

vertaalt dit zich in financieel verlies voor de organisatie. Een verkeerde keuze van de kandidaat leidt 

vaak tot extra trainingstijd, supervisie door collega's voor onvoldoende presteren, irritatie en 

ontevredenheid bij collega's en demotivatie van de trainee.  
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B De front-end-analyse 

De front-end-analyse fase bestaat uit het analyseren van een aantal activiteiten. De belangrijkste hiervan 

zijn;  

1. Organisatie analyse; verzamelen van alle informatie over het werk, die leiden tot een succesvol 

programma. 

2. Taakanalyse; beschrijven van de functie, taken, gedrag, kennis en vaardigheden om de taak goed uit 

te voeren. 

3. Trainee analyse; beschrijven van de voorkennis, vaardigheden, leeftijd, achtergrond et cetera van de 

trainee. 

4. Behoeften analyse; bepalen van de meest geschikte interventiemethode, herinrichting van de taak, 

performance ondersteuning of ontwikkeling trainingsprogramma. 

5. Functionele specificatie; beschrijven van de trainingsdoelen, performance eisen en randvoorwaarden 

voor het ontwerp. 

 

Het resultaat van deze analyse kan gebruikt worden voor de selectie van de trainee, definiëren van de 

trainingsbehoefte en te bepalen of de kennis en de vaardigheden met een training bijgebracht dienen te 

worden.  

 

C Het trainingsprogramma  

Het trainingsprogramma voor nieuwe bedrijfsvoerders kan uit de volgende blokken bestaan; oriëntatie, 

hoogspanningsysteem, bedrijfsvoeringsystemen, bedrijfsvoeringsprincipes, normale en niet-normale 

toestand van het net. Figuur 10.1 geeft schematisch de logische structuur van de verschillende blokken 

weer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 10.1 Structuur van een algemeen trainingsprogramma.  

Operationele 

Kennis 

Operationele 

Vaardigheden 

1 Oriëntatie 

2 Hoogspanningsysteem 

4 Bedrijfsvoeringprincipes 

5 Normale bedrijfstoestand 

Start 

6 Niet-normale bedrijfstoestand 

Valide Programma 

3 Bedrijfsvoeringsystemen 
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De nadruk van de eerste vier blokken ligt op het verwerven van operationele kennis en de laatste twee 

op het ontwikkelen van operationele vaardigheden. De verschillende blokken worden hierna kort 

beschreven.  

1. Oriëntatie is bedoeld om de trainee een introductie te geven in de organisatie en de bedrijfsvoering 

en het belang hiervan binnen de organisatie.  

2. Hoogspanningssysteem is bedoeld om de trainee een grondige kennis bij te brengen van het 

hoogspanningssysteem. om het werk goed te kunnen uitvoeren.  

3. Bedrijfsvoeringsystemen zijn de hulpmiddelen die de bedrijfsvoerder tot zijn beshchikking heeft om 

het werk goed te kunnen uitvoeren.  

4. Bedrijfsvoeringprincipes is bedoeld om de kennis van besturing en bewaking bij te brengen.  

5. Normale bedrijfsvoering bevat leereenheden om de bedrijfsvoerder de vaardigheden bij te brengen 

over de algemene bedrijfsvoeringsprincipes van het hoogspanningsnet in de normale toestand.  

6. Niet-normale bedrijfsvoering bevat leereenheden om vaardigheden te verhogen tijdens de niet-

normale toestand van het net. Dit blok richt zich meer op de ervaren bedrijfsvoerders.  

 

Deze zes blokken kunnen na elkaar gevolgd worden. De inhoud van de blokken is verschillend, voor 

bedrijfsvoerders in Ede en Arnhem. Dit komt door de werkzaamheden die de bedrijfsvoerders in beide 

centra uitvoeren. De bedrijfsvoering van de regionale 150 kV en 110 kV netten wordt uitgevoerd in het 

bewakingcentrum in Ede en die van de 380 kV en 220 kV netten in Arnhem. Een bedrijfsvoerder in Ede 

krijgt de bedrijfsvoering van een bepaald gebied of regio onder zich, bijvoorbeeld 150 kV regio Zuid 

Holland, 150 kV regio Brabant en Limburg, 150 kV regio Zeeland et cetera. De senior bedrijfsvoerder 

in Ede heeft dan de supervisie over alle regio's. Een soortgelijke taakverdeling bestaat ook in Arnhem, 

voor de 380 kV en 220 kV netten. Deze scheiding geeft tegelijkertijd de zwaarte van de werkzaamheden 

in beide centra weer. De vereiste vooropleiding in Ede is minimaal MTS-energietechniek achtergrond, 

terwijl in Arnhem minimaal HTS-energietechniek vereist is. Tijdens de training wordt hiermee rekening 

gehouden. Het trainingsmateriaal voor beide groepen is qua samenstelling, inhoud en diepgang 

verschillend. De leereenheden met de bijbehoren uren van de verschillende blokken zijn hieronder 

weergegeven.  

 

 

 

Basis trainingsprogramma  

  

Blok 1: oriëntatie in bedrijf en werk  

Doelstelling: kennismaking met de organisatie van TenneT, werkomgeving, 

bedrijfsvoering en de plaats van het centrum binnen/buiten TenneT. 

 

Bedrijfsvoerder in 

 Arnhem Ede 

Leereenheid [uren] [uren] 

Introductie in de organisatie TenneT  8 8 

Organisatie van de bedrijfsvoering, werkomgeving en processen  16 16 

Kennismaken operationele bedrijfsvoering, uitleg in centrum achter systeem 24 24 

Totaal geplande uren 48 48 
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Blok 2: hoogspanningnet   

Doelstelling: opdoen van theoretische kennis van het hoogspanningsnet. Bedrijfsvoerder in 

 Arnhem Ede 

Leereenheid [uren] [uren] 

Opbouw 380/220 kV-netten, soorten netten  24 12 

Opbouw 150/110 kV-netten, soorten netten  20 40 

Cursus hoogspanningstechniek (geen energietechniek in vooropleiding)  120 120 

Kennis van verschillende soorten beveiligingen en hun werking  16 16 

Bezoek hoogspanningstation  24 24 

Opbouw hoogspanningsnetten buurlanden, België en Duitsland 16 - 

Zelftoets (memotrainer, KLS) 32  32 

Totaal geplande uren 252 244 

 

 

Blok 3: bedrijfsvoeringsystemen en simulatietools   

Doelstelling: kennismaking met SCADA/EMS applicaties, aanleren van  

bediening en interpreteren van data  op displays in de simulatieomgeving.  

 

Bedrijfsvoerder in 

 Arnhem Ede 

Leereenheid [uren] [uren] 

Applicatie Supervisory control and Data Acquisition (SCADA)  24 24 

Applicatie frequentievermogenregeling (FVR)  16 - 

Applicatie Realtime Netwerkapplicaties (NA)  16 16 

Applicatie Dispatcher Training Simulator (DTS)  4 4 

Applicatie offline netwerkveiligheidsanalyse (PF)  24 - 

Telecommunicatie infrastructuur  8 8 

SCADA/EMS applicaties oefenen op een trainingsimulator 12 12 

(Zelf)toets  8 8 

Totaal geplande uren 112 72 

 

 

Blok 4: bedrijfsvoeringprincipes   

Doelstelling: kennismaking en interpretatie van bedrijfsvoeringcriteria, 

begrijpen van vermogenstransporten, netverliezen en frequentieregeling. 

 

Bedrijfsvoerder in 

 Arnhem Ede 

Leereenheid [uren] [uren] 

Kennismaking en toepassing van bedrijfsvoeringcriteria  16 // 

Begrijpen MW/Mvar transporten  16 // 

Begrijpen van netverliezen  8 // 

Begrijpen frequentieregeling  8 // 

Kennismaking met Kennis en Leersysteem  8 // 

Toepassen bedrijfsvoeringsaspecten in simuatieomgeving (DTS) 40 // 

Toetsen theoretische kennis op een trainingsimulator.  8 // 

Totaal geplande uren 104 104 
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Blok 5: bedrijfsvoering in normale bedrijfstoestand  

Doelstelling: basis vaardigheden op Skill en Rule based niveau verwerven 

tijdens de normale toestand. Problemen die bekend zijn en dagelijks 

voorkomen.  

 

Bedrijfsvoerder in 

 Arnhem Ede 

Leereenheid [uren] [uren] 

Netveiligheidsanalyse in 380/220 kV netten, binnenland  16 8 

Netveiligheidsanalyse in 380/220 kV netten, buitenland 16 - 

Netveiligheidsanalyse in een regio; 150 kV/110 kV netten 8 16 

Beoordelen en maatregelen nemen spanningsregeling 380/220 kV netten 16  

Beoordelen en maatregelen nemen spanningsregeling 150/110 kV netten 8 16 

Interpreteren alarmen en veiligstellen 380/220 kV netten 16 - 

Interpreteren alarmen en veiligstellen 150/110 kV netten - 16 

Handhaven balans met FVR, beoordelen gewijzigde E-programma's, inzetten 

reserve vermogen. 

16 - 

Operationele procedures en werkinstructies normale bedrijfstoestand 16 16 

Herkennen bedrijfstoestand alert (training groen) 8 8 

Verrichten van schakelhandelingen volgens VNB plan 8 8 

Toepassen normale bedrijfstoestand in Kennis en Leer Systeem 4 4 

Simulatietraining "Beschermen en herstellen bij Dutrain",  training blauw 16 16 

Leren onder begeleiding van een mentor (OTJ-training)  160 160 

Totaal geplande uren 308 268 

 

 

 

Blok 6 bedrijfsvoering in niet-normale bedrijfstoestand  

Doelstelling: vaardigheden op knowledge based niveau ontwikkelen tijdens 

niet-normale bedrijfstoestand. Problemen die niet bekend zijn en zelden 

optreden.  

 

 

Bedrijfsvoerder in 

 Arnhem Ede 

Leereenheid [uren] [uren] 

Procedures en werkinstructies noodtoestand  4 4 

Herkennen noodtoestand (emergency state)  8 8 

Bedrijfsvoeren in noodtoestand  8 8 

Procedures en werkinstructies hersteltoestand (restorative state)  8 8 

Herstellen (restorative state)  8 8 

Belasting afschakelen  4 4 

Bespreken risicoplannen / calamiteitenplan 4 4 

Toepassen niet-normale bedrijfstoestand in Kennis en Leer Systeem 4 4 

Skill, Rule, Knowledge based gedrag  8 8 

Simulatietraining "Beschermen en herstellen bij Dutrain", training geel  16 16 

Leren onder begeleiding van een mentor (OTJ-training)  40 40 

Totaal geplande uren 112 112 
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Blok 7: specifieke vaardigheden  

Doelstelling: specifieke vaardigheden ontwikkelen om leren te bevorderen.  Bedrijfsvoerder 

 Arnhem Ede 

Leereenheid [uren] [uren] 

Metacognitieve vaaardigheden toepassen  16 16 

Leerprincipes toepassen 16 16 

Cognitieve strategieën toepassen 16 16 

Totaal geplande uren 48 48 

 

 

De trainingstijd voor een nieuwe bedrijfsvoerder met HTS-E bij een fulltime tijdbelasting wordt geschat 

op 984 uren en voor een MTS-E op 896 uren. De bedrijfsvoerder is wel bekwaam, maar nog niet zeker 

van zichzelf en kan dus nog niet zelfstandig bedrijfsvoeren. Deze vaardigheid kan geleidelijk in de 

bedrijfsvoering opgebouwd worden door mee te draaien in het reguliere dienstrooster onder begeleiding 

van een mentor. De tijdsduur is afhankelijk van de persoonlijke leercurve en kan geschat worden op 650 

uren of 4 maanden.  

De totale trainingstijd voor een HTS-E komt op ongeveer 1734 uren en voor een MTS-E op 1546 uren. 

Bij een fultime tijdbelasting duurt de training voor een HTS-E ongeveer 11 maanden en voor een MTS-

E ongeveer 9 maanden. De bedrijfsvoerder kan dan met deze tijdbesteding zelfstandig bedrijfvoeren. 

Een korter trainingstraject is niet reëel, omdat het risico te groot is voor de maatschappij.  

 

 

Trainingsprogramma voor gevorderden 

Bedrijfsvoerders moeten elk jaar ongeveer 100 uren besteden aan trainingstijd om hun kennis en 

vaardigheden op niveau te houden of te verbeteren. Dit blok kan bestaan uit technische en niet- 

technische leereenheden.  

 

  

Blok 8: periodiek   

Doelstelling: ervaren (senior) bedrijfsvoerders trainen om kennis en 

vaardigheden op het juiste niveau te houden en waar mogelijk te verbeteren.  

 

Bedrijfsvoerder 

 Arnhem Ede 

Leereenheid [uren] [uren] 

Stressbestendigheid 8 8 

Stressbestendigheid in de bedrijfsvoering  8 8 

Refresh training op een trainingsimulator  16 16 

Storingen op een simulator analyseren en gebruiken als leerstof  16 16 

Simulatietraining "beschermen en herstellen" bij Dutrain, training rood  16 16 

Nieuwe ontwikkelingen  16 16 

Effectief communiceren 16 16 

Totaal geplande uren 96 96 
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D Een uitgewerkte leereenheid  

Een trainingsblok bestaat vaak uit één of meer leereenheden. Een leereenheid is een afgeronde 

hoeveelheid leerstof en dient te bestaan uit een aantal kerngegevens zoals korte beschrijving, leerdoelen, 

inhoud, studiewijzer, studiemateriaal, studieuren, trainingsvorm, docent, een zelftoets en een 

eindbeoordeling. Ter illustratie is in tabel 8.8 een leereenheid uitgewerkt, in dit geval "realtime 

netwerkapplicaties". Alle overige leereenheden kunnen op analoge wijze worden uitgewerkt.  

   

Leereenheid : Een leereenheid bevat een afgeronde hoeveelheid leerstof.  

Realtime netwerkapplicaties. 

Korte beschrijving : Geeft aan waarom ze dit moeten leren en wat dit voor hun werk betekent? 

De Networkapplications worden primair gebruikt voor de ondersteuning 

van de bedrijfsvoerders bij het bewaken van de transporttaken.  

Leerdoelen : Leerdoelen geven aan wat ze hierna moeten kunnen? 

- Weten wat NA, network topology, powerflow, state estimator, 

contingency analysis en studiefunctie doet. 

- Een snapshot naar studieomgeving kunnen maken, netwijzigen 

aanbrengen en doorrekenen en resultaten kunnen beoordelen.  

Inhoud  : Inhoud bevat de eigenlijke leerstof. 

Network Topology, Powerflow, State Estimator, Contingency analysis, 

studieomgeving et cetera.  

Vereiste voorkennis : MTS energietechniek 

Studiemateriaal : Welke middelen zijn voor ondersteuning beschikbaar? 

Handleiding, cursusboek, Kennis en Leersysteem, trainingsimulator. 

Studieuren : Gemiddel aantal uren nodig om de betreffende leereenheid te beheersen. 

Trainingsvorm : Klassikaal, zelfstudie, opdrachten, lokatie bezoek, achter het systeem, on-

the-job training et cetera.  

Docent : (Senior) Bedrijfsvoerder, functionele applicatiebeheerder, extern  

Zelftoets  : Voor zichzelf vaststellen of men de stof beheerst. 

Schriftelijke opgaven, opdrachten op een trainingsimulator en combinatie 

van beiden. 

Eindtoets : Praktijktoets achter trainingsimulator en toetsvragen.  

Beoordeling : Positief/negatief 

   

Tabel 10.1 Voorbeeld van een uitgewerkte leereenheid.  

 

Toelichting van de leerdoelen:  

1. Kennis: feitelijke informatie kunnen onthouden en later kunnen reproduceren.  

2. Inzicht: de leerstof in eigen woorden kunnen uitleggen.  

3. Toepassing: de leerstof in een onbekende situatie gebruiken om een probleem op te lossen.  

4. Analyse: de leerstof in stukken opdelen en verbanden leggen tussen de stukken om zo te kunnen toepassen. 

5. Synthese: de stukken samenbrengen tot iets nieuws. Hierbij zijn uiteenlopende antwoorden mogelijk. 

6. Evaluatie: dit is gericht op een beargumenteerd oordeel en standpunt.  
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E Valideren trainingsprogramma  

De laaste fase in de ontwikkeling van het trainingsprogramma is het beoordelen en goedkeuren. Het 

ontwikkelde programma moet periodiek en bij elke wijziging gecontroleerd worden. Hierbij is 

belangrijk om te controleren of de doelen ongewijzigd zijn en de wijze waarop de training verzorgd 

wordt, aangepast moet worden. Een belangrijke reden om dit te doen is, bij het invoeren van nieuwe 

processen en systemen. Deze taak is momenteel belegd bij een trainingscoördinator. Deze functionaris 

is belast met de ontwikkeling, de inhoud, het vereiste niveau en de beoordeling van het programma. Het 

programma moet minimaal één keer per jaar gereviewd worden. Belangrijke aspecten waar de 

coördinator in ieder geval op moet letten, zijn:  

  

Programma van Eisen  Omschrijving  

  

Aanpak  Een gestructureerde aanpak zal de zwakke onderdelen van het 

programma snel aan het licht brengen en de effectiviteit verhogen.  

Criteria Er moeten duidelijke criteria opgesteld worden om het 

trainingsprogramma te beoordelen.  

Frequentie De evaluatie moet minimaal één keer per jaar uitgevoerd worden.  

Deelnemers  De deelnemers die het programma moeten goedkeuren, moeten 

minimaal bestaan uit de trainingscoördinator, (Senior) 

Bedrijfsvoerders en de afdelingsmanager.  

Context  Het programma kan het beste beoordeeld worden in een werkelijke 

omgeving.  

  

De evaluatie van het trainingsprogramma moet binnen de afdeling een formele karakter krijgen. De 

behoefte hiervoor is vaak aanwezig, maar wordt vaak uitgesteld. Dit komt doordat de prioriteit anders 

wordt gelegd in combinatie met een overvolle agenda. De aanstelling van een coördinator en de 

invoering van het Continu Leer en Check programma zijn ontwikkelingen die validatie noodzakelijk 

maken. Een officieel document met daarin de beoordelingscriteria goedgekeurd door de leiding is een 

basisvoorwaarde.  

 

10.2 Implementatie training  

A Gestructureerd trainen  

Elk individu bezit een set eigenschappen en vaardigheden die hem/haar uniek maken. Ook hebben ze 

een eigen leerstijl ontwikkeld. Dit betekent dat we, voor een effectieve leersessie, voor elk individu een 

eigen leerplan moeten ontwikkelen. Dit is uiteraard niet uitvoerbaar en een onmogelijke opgave. De 

vraag is dan, kunnen we universele principes naar het leerproces bedenken dat voor de meeste mensen 

een relatief hoge kans op succes geeft. Uit onderzoek blijkt dat er zes principes zijn die de basis leggen 

voor een sterk instructiemodel. Laten we ze één-voor-één doornemen. 

1. Waarom; hoe duidelijker het waarom, hoe beter de leeropbrengst.  

2. Wat; hoe duidelijker en overtuigender het wat, hoe groter de kans dat ze het zullen beheersen.  

3. Structuur; hoe overzichtelijker de inhoud is gestructureerd, hoe beter ze begrijpen en onthouden.  

4. Respons; hoe actiever ze op de inhoud reageren, hoe beter ze zullen leren en onthouden.  

5. Feedback; meest krachtige leermechanisme. Verschaft informatie over hoe goed of verkeerd ze 

bezig zijn. Vanuit trainingsperspectief moet feedback of corrigerend of bevestigend zijn.  
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6. Beloning; als een doel bereikt wordt, en beloond worden voor het succes, is de kans groot dat het 

geleerde zal beklijven.  

 

Deze zes universele principes vormen de basis van een krachtig instructiemodel voor gestructureerd 

trainen. Figuur 10.2 geeft dit instructiemodel voor het structuren van trainingen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 10.2 Vijfstappenmodel voor gestructureerd trainen (Stolovitch, 2009)  

 

De verschillende stappen in dit model zijn:  

1. Ratio, biedt een logische basis en legt uit waarom ze moeten leren en wat het voor het werk 

betekent. Als ze weten waarom ze iets moeten leren, dan is de kans groter dat ze zullen leren.  

2. Doelen, geef een prestatiedoel en vertel duidelijk wat ze na afloop zullen kunnen. Als ze weten 

wat ze geacht worden te leren, dan is de kans groter dat ze het ook daadwerkelijk zullen leren. 

3. Activiteiten, maak leeractiviteiten die leiden tot het bereiken van de prestatiedoelen. Als ze dingen 

doen die direct leiden tot het bereiken van de doelen, is er een betere kans dat ze de doelen ook 

zullen bereiken. Maak het interessant en verveel ze niet.  

4. Evaluatie, evalueer de prestatie en controleer of ze echt hebben geleerd. Als ze worden beoordeeld 

op wat ze worden geacht te leren, dan is er een grotere kans dat ze het daadwerkelijk zullen leren. 

Evalueer in termen van prestatiedoelen en niet op de persoon gericht.  

5. Feedback, geef feedback op basis van de prestatiedoelen en vertel ze of ze het goed hebben 

gedaan (bevestigen) en corrigeer als ze het fout hebben gedaan (corrigeren). Als ze informatie over 

de voortgang krijgen, leren ze beter. Het is essentieel dat ze gedurende het hele traject feedback 

krijgen. Dit is gericht op de prestatiedoelen en niet op de persoon.  

 

Dit eenvoudige model geeft opmerkelijke resultaten en helpt bij het efficiënt en effectief verwerven van 

nieuwe kennis. Dit model zal hierna omgezet worden naar een trainingsplan met een leereenheid.  

1 Ratio 

2 Doelen 

3 Activiteiten 

4 Evaluatie 

 

5b Feedback 

(Corrigerende) 

 

5a Feedback 

(Bevestigende) 

 

OK? 

Nee Ja 
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B Trainingssessie  

Het eerder ontwikkelde en goedgekeurd trainingsprogramma, kan nu volgens het vijfstappenmodel 

gebruikt worden om de bedrijfsvoerders te trainen. Ter illustratie is in tabel 10.2 het vijfstappenmodel 

omgewerkt naar een gebruiksklaar trainingsplan met een leereenheid voor een trainingssessie. De 

leereenheid die we gaan omwerken is de "realtime netwerkapplicaties".  

 

Trainingsplan 

Leereenheid:  realtime netwerkapplicaties (NA). 

Doelgroep: Nieuwe bedrijfsvoerders 

Toegewezen tijd: 16 uur 

 

1 Ratio:  

 De realtime NA is een belangrijk hulpmiddel om knelpunten in het net op te storen.  

 Het is een complexe applicatie, maar als je de vaardigheden beheerst kun je zelf knelpunten 

oplossen. 

 Je snel en eenvoudig onderhoudssituaties toetsen.  

 

2 Doelen: 

Hoofddoel:  

Bedrijfsvoerders moeten in staat zijn de NA goed te gebruiken zowel in realtime als studie omgeving.  

Subdoelen: 

 een "snapshot" naar studie omgeving kunnen maken, wijzigingen in het net kunnen aanbrengen, de 

wijzigingen kunnen doorrekenen en de resultaten kunnen interpreteren.  

 Een onderhoudssituatie kan doorreken en go/no go besluiten kunnen nemen.  

 Toetsen van bedrijfsvoeringscriteria; spanningssprongen, spanningsafwijkingen, overbelastingen.  

 

3 Activiteiten: 

 Demonstreer hoe ze een "snapshot" kunnen maken, een wijziging kunnen aanbrengen, een 

berekening kunnen uitvoeren en hoe ze de resultaten kunnen interpreteren.  

 Bedrijfsvoerder moeten in groepjes scenarios uitvoeren.  

 Geef ze een werkelijke situatie om door te rekenen.  

 Vraag bedrijfsvoerders wat ze het moeilijkst vinden van de NA.  

 

4 Evaluatie:  

 Bedrijfsvoerders moeten in staat zijn een berekening zelfstandig uit te voeren.  

 Oefen met een werkelijke situatie.  

 

5 Feedback:  

 Geef terugkoppeling hoe ze het doen en hoe ze de prestatatie kunnen verbeteren.  

 Geef adviezen hoe ze beter kunnen worden.  

 Complimenteer de bedrijfsvoerders die het goed hebben gedaan.  

 

Tabel 10.2 Voorbeeld trainingsplan.  
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Het hier uitgewerkte plan is eenvoudig en beknopt. Het is niet inhoudsgericht en eist dat de deelnemers 

centraal staan. De trainer wordt uitgenodigd om eerst na te denken over de sessie en daarna een plan op 

te stellen. Na dit plan kan dan op de relevante inhoud worden ingegaan. Indien het plan verdere 

uitwerking nodig heeft, dan kan het uitgebreid worden om meer gedetailleerde informatie op te nemen. 

De hoeveelheid details is afhankelijk van de kennis en ervaring van de trainer. Het vijfstappenmodel 

wordt altijd afgesloten met een evaluatie. Hierbij wordt gekeken of de prestatiedoelen zijn bereikt. 

Indien de prestatiedoelen onvoldoende zijn, wordt corrigerende feedback gegeven en de betreffende 

activiteit herhaald. Het algemene karakter van het vijfstappenmodel kan toegepast worden op een 

leereenheid, maar ook op een complete trainingsblok of trainingsprogramma. Het model biedt een 

structuur om effectieve trainingssessies op te zetten. 

 

10.3 Toetsing  

De training wordt officieel afgesloten met een eindtoets en een beoordeling. Deze eindtoets kan uit de 

volgende twee delen bestaan; 

1. Toetsing van de benodigde theoretische kennis om zelfstandig bedrijf te voeren. Dit is een externe 

toets voor het certificeren van personen om bevoegd en bekwaam te kunnen functioneren als 

bedrijfsvoerder in de rol van bedieningsdeskundige. Toets van de harde competentiecriteria. 

2. Toetsing van de theoretische kennis en praktische vaardigheden benodigd om zelfstandig te kunnen 

functioneren. Dit is een interne toets bestaande uit twintig schriftelijke vragen en een praktijktoets. 

De praktijktoets bestaat uit een opdracht in de simulatieomgeving met een compleet scenario, 

waarbij naast theoretische kennis ook gekeken wordt naar de zachte competentiecriteria, zoals 

zorgvuldigheid, communicatieve vaardigheden, resultaatgerichtheid, alertheid, besluitvorming, 

overtuigen, stressbestendigheid et cetera.  

   

Bij de interne toetsing wordt nauwlettend gekeken naar de kennis, ervaring en houding van de 

bedrijfsvoerder ten opzichte van de vereiste taken in de gegeven situatie. Er wordt dus gekeken naar de 

mate waarin de bedrijfsvoerder bereid is en in staat is de taak zelfstandig uit te voeren, 

taakvolwassenheid. Iedere bedrijfsvoerder doorloopt binnen de taak een aantal stadia van 

taakvolwassenheid, die als volgt uitziet: 

 

Niveau Taakvolwassenheid  Toelichting 

1 Niet bekwaam,  

niet bereid of onzeker. 

De bedrijfsvoerder weet niet wat hij moet doen, kan het 

niet, en is onzeker en/of twijfelt aan de zin van de taak. 

2 Enigszins bekwaam, 

bereid of met zelfvertrouwen. 

De bedrijfsvoerder wil de opdracht wel doen, maar zijn 

vaardigheden en/of zijn nog niet toereikend. Hij maakt af en 

toe nog fouten.  

3 Wel bekwaam, maar onzeker 

of niet bereid. 

Ofschoon de bedrijfsvoerder voldoende kennis en 

vaardigheden bezit om de taak uit te voeren, wil hij niet of 

niet meer. Hij durft niet, hij mist zelfvertrouwen.  

4 Wel bekwaam, bereid en met 

zelfvertrouwen. 

BV'er heeft voldoende kennis, vaardigheid en vertrouwen 

om een opdracht goed te kunnen uitvoeren.  
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De beoordeling kan weergegeven worden met een positieve of negatieve waardering. Een positieve 

waardering wordt uitgedrukt in niveau 3 of niveau 4. De bedrijfsvoerder voldoet bij niveau 3 aan alle 

beoordelingscriteria en vertoont vaker gewenst dan ongewenst gedrag, terwijl bij niveau 4 de 

bedrijfsvoerder ook het gewenst gedrag vertoont. Een negatieve waardering geeft aan dat de 

bedrijfsvoerder het vereiste niveau nog niet heeft bereikt. De verbeterpunten worden met de betreffende 

bedrijfsvoerder doorgesproken en een vervolgtraject uitgestippeld. Dit traject wordt uiteindelijk 

afgesloten met een toets en opnieuw beoordeeld.  

 

10.4 Conclusie  

In dit hoofdstuk is een poging gedaan om een trainingsprogramma voor bedrijfsvoerders te 

ontwikkelen. Dit heeft geleid tot een trainingsvoorstel met een basisprogramma en een programma voor 

gevorderden, een uitgewerkte trainingssessie en een toetsing. Dit programma is te gebruiken als een 

leidraad om nieuwe en ervaren bedrijfsvoerders te trainen en eventueel aan te passen of uit te breiden 

aan de specifieke behoeften van bedrijfsvoering.  
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11   Eindconclusies 
  

  

De hoofdvraag in dit onderzoek is: "Welke factoren spelen een rol op het trainingsprogramma van 

bedrijfsvoerders, werkzaam in een bedrijfsvoeringscentrum van een elektriciteitsnetbeheerder?" Uit 

deze hoofdvraag zijn deelvragen afgeleid. De deelvragen en de bijbehorende antwoorden zijn:  

1. Wat zijn de ontwikkelingen en trends in de elektriciteitsector? Welke invloed hebben deze 

ontwikkelingen op de werkzaamheden, verantwoordelijkheden, veilige bedrijfsvoering en training 

van bedrijfsvoerders? Welke innovaties zijn tussen nu en 5 jaren te verwachten? Welke van deze 

innovaties zullen toegepast worden bij TenneT? 

De elektriciteitssector heeft momenteel te maken met veranderingen die grote invloed heeft op de  

bedrijfsvoering van hoogspanningsnetten en op de competenties en training van bedrijfsvoerders. 

Door deze veranderingen krijgt de bedrijfsvoerder te maken met een groter hoogspanningsnet, 

nieuwe bedrijfsvoeringscriteria, hogere informatie dichtheid, hogere werkdruk, groter takkenpakket 

en meer verantwoordelijkheid. Immers, de veiligheid en betrouwbaarheid van het net is afhankelijk 

van de kennis en vaardigheden van de bedrijfsvoerder. Deze deskundigheid is te verwerven door 

bedrijfsvoerders vaker te trainen en trainingsprogramma's te ontwikkelen met deze veranderingen.  

De ontwikkelingen die betrekking hebben op de bedrijfsvoering zijn in dit onderzoek beschreven; 

toepassing van duurzame energie, uitbreiding van het elektriciteitsinfrastructuur, marktkoppeling, 

elektriciteitsnetten van landen aan elkaar koppelen, samenwerken op het gebied van 

systeemveiligheid, dynamisch gebruik van netten en congestie in het hoogspanningsnet. Een aantal 

van deze ontwikkelingen is al gerealiseerd of is in voorbereiding. De overige ontwikkelingen zullen 

in de komende jaren gerealiseerd worden. TenneT opereert onder de TSO's in Europa vaak in de 

voorhoede als het gaat om het introduceren van nieuwe concepten en technieken in de 

bedrijfsvoering.  

 

2. Wat zijn Supervisory Control and Data Acquistion Systems (SCADA) en Energy Management 

Systems (EMS)? Wat betekenen de ontwikkelingen in deze systemen voor de werkzaamheden van de 

bedrijfsvoerder? Definities, begrippen, soorten systemen, aanbieders, innovaties en ontwikkelingen 

van deze systemen worden gegeven.  

SCADA bestaat uit een Data Acquisition deel om het elektriciteitssysteem te scannen en de data 

binnen te halen en een Supervisory Control deel om regelsignalen naar de bedrijfsmiddelen te 

sturen. Deze twee delen samen zorgen voor de regeling, bediening, melding, meting, opslag en 

presentatie van de gegevens in het bedrijfsvoeringcentrum. De specialistische analyse functies in 

SCADA worden aangeduid met Energy Management System.  

Het SCADA/EMS systeem is het belangrijkste gereedschap voor de bedrijfsvoerders voor het veilig 

uitvoeren van de werkzaamheden. Dit betekent dat ontwikkelingen in deze systemen regelmatig via 

nieuwe versies bijgehouden moeten worden en bedrijfsvoerders vaker hierin getraind moeten 

worden. De toepassing van analysetools is vaak afhankelijk van de achtergrond van bedrijfsvoerders 

en de bereidheid om nieuwe tools toe te passen in de bedrijfsvoering. Complexe analysetools vragen 

meer kennis en vaardigheden van de bedrijfsvoerder, een hogere opleiding en meer training om het 

werk goed te kunnen uitvoeren. Een modern en actueel SCADA/EMS-systeem verkort de leertijd, is 
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efficiënt, werkt naar tevredenheid en vermindert de kans op fouten. Een goed getrainde 

bedrijfsvoerder draagt bij aan een veilige bedrijfsvoering en een hoge beschikbaarheid van het 

hoogspanningsnet.  

 

3. Welke bedrijfsvoeringsaspecten spelen een rol bij de training van bedrijfsvoerders? Is de huidige 

situatie van de training bij TenneT voldoende met het oog op de ontwikkelingen in de 

elektriciteitssector en SCADA / EMS systemen? Analyseer dit aan de hand van de 

bedrijfsvoeringsituatie bij TenneT. 

Bedrijfsvoering van het hoogspanningsnet vraagt om een degelijke technische en niet-technische 

achtergrond. De bedrijfsvoerder moet in de eerste plaats een degelijke technische achtergrond 

hebben van het elektriciteitsvoorzieningssysteem en van de primaire processen transportdiensten en 

systeemdiensten. Daarnaast moet de bedrijfsvoerder niet-technische kennis hebben van het 

besluitvormingsproces, cogniteive taakanalyse, stressbestendigheid, communicatie en gedrag tijdens 

taakuitvoering. Deze programmaonderdelen zijn essentieel voor het werk als bedrijfsvoerder.  

De situatie bij TenneT met betrekking tot bedrijfsvoering, het bedrijfsvoeringsysteem en de training 

van bedrijfsvoerders sluit goed aan bij de ontwikkelingen in de elektriciteitssector. Dit heeft te 

maken met het feit dat TenneT de ontwikkelingen in de sector goed bijhoudt en een positieve 

houding heeft ten aanzien van innovaties. Deze ontwikkelingen worden goed bijhouden en tot 

zekere hoogte ingepast in de bedrijfsvoering en het trainingsprogramma. Een proactieve houding bij 

toekomstige ontwikkelingen in processen en systemen levert vaak verbeterpunten op voor het 

trainingsprogramma. Indien deze verbeterpunten in de training worden meegenomen, zal het 

resultaat van de training toenemen.  

 

4. Hoe hebben regionale netwerkbedrijven en Transmission System Operators (TSO's) het 

trainingsprogramma opgezet? Wat zijn de ervaringen van deze TSO's bij het samenvoegen van de 

regionale centra tot een landelijk centrum? Welke innovaties gebruiken zij in hun situatie? 

Onderzoek de situatie bij andere netwerkbedrijven en TSO's die lijken op de situatie bij TenneT. Wat 

kunnen TenneT van ze leren? 

Kleine regionale netbedrijven, 10 tot 15 bedrijfsvoerders, hebben vaak geen structureel 

trainingsprogramma voor nieuwe bedrijfsvoerders. De training begint vaak met een korte instructie 

over het hoogspanningsnet, het bedrijfsvoeringsysteem en de bedrijfsvoeringscriteria. Daarna 

worden ze ingeroosterd in de reguliere wachtdienst onder begeleiding van een ervaren 

bedrijfsvoerder. Middelgrote regionale netbedrijven, 15 tot 30 bedrijfsvoerders, hebben een 

trainingsplan met een korte beschrijving van de onderwerpen. De eerste 4 tot 5 maanden verwerven 

zij theoretische kennis over het hoogspanningssysteem en de bedrijfsvoering. Daarna worden zij 

ingeroosterd in de wachtdienst onder toezicht van een ervaren bedrijfsvoerder.  

Kleine TSO's, 10 tot 20 bedrijfsvoerders, hebben vaak geen formeel trainingsprogramma. De 

training bestaat net als bij een regionaal netbedrijf uit een korte introductie instructie over het 

hoogspanningsnet, het bedrijfsvoeringsysteem en de bedrijfsvoeringscriteria. Daarna worden ze 

verder getraind in de reguliere wachtdienst onder begeleiding van een ervaren bedrijfsvoerder.  

De training bij TSO's met meer dan 20 bedrijfsvoerders is vaak goed opgezet. Dit heeft te maken 

met de verantwoordelijkheid van de TSO's; wel of geen schakelen, spanningsregelen, 

balanshandhaven, marktwerking. Hoe meer verantwoordelijkheid de TSO's hebben des te beter zijn 

de trainingsfaciliteiten ingericht. TSO RTE heeft de meest professionele trainingsomgeving gevolgd 

door National Grid.  
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De innovaties die de onderzochte TSO's toepassen in de bedrijfsvoering zijn vaak bekend danwel 

aanwezig bij TenneT, echter de toepassing ervan is afhankelijk van de behoefte en de bereidheid van 

het management om ze toe te passen. TSO's kunnen veel van elkaar leren door samen te werken en 

de opgebouwde kennis te delen. De bereidheid hiertoe is vaak aanwezig.  

 

5. Hoe hebben netwerkbedrijven buiten de elektriciteitssector de bedrijfsvoering en training ingericht? 

Wat zijn de overeenkomsten en verschillen tussen deze bedrijven en elektriciteitsnetwerkbedrijven? 

Welke innovaties zijn tussen nu en 5 jaren te verwachten en welke hiervan kunnen bij TenneT 

toegepast worden? 

De onderzochte netwerkbedrijven gebruiken weliswaar een bedrijfsvoeringsysteem dat lijkt op een 

SCADA/EMS, echter de technieken die zij in de bedrijfsvoering gebruiken zijn te specifiek op hun 

bedrijfsvoering gericht. Daarom kunnen deze technieken niet bij elektriciteitsnetbeheerders gebruikt 

worden. De analyse van deze bedrijven heeft zeer beperkt aantal verbetervoorstellen opgeleverd. 

Luchtverkeersleiding Nederland levert enkele interessante verbetervoorstellen op voor het 

trainingsprogramma, zoals; korte wachtdiensten, onafhankelijke instantie voor analyse van 

incidenten, professionele organisatie en enkele programmaonderdelen met niet-technische 

vaardigheden.  

 

6. Wat zijn criteria voor een goed trainingsprogramma? Ontwikkel met deze criteria een 

trainingprogramma voor bedrijfsvoerders. 

Een goed trainingsprogramma voor bedrijfsvoerders moet bestaan uit een combinatie van technische 

en niet-technische onderwerpen in een afwisselende setting van theorie aangevuld met voldoende 

praktijkoefeningen. Belangrijke criteria zijn;  

a. Inrichten van een goede organisatie met trainingsbeleid, trainingsafdeling, trainingsruimte, 

trainingsimulator, trainers, trainingsplan, formele documentatie, operationshandbook, Best-

practice documenten, examencommissie en toetsing; 

b. Toepassen van een gestructureerde methode met front-end-analyse, evaluatie en validatie van 

het programma; 

c. Analyse van reallife storingen en inrichten van een storingsdatabase;  

d. Toepassen van Human factors aspecten als informatieverwerking en besluitvorming; 

e. Toepassen van metacognitieve vaardigheden zoals plannen, selecteren, verbinden verfijnen en 

monitoren; 

f. Toepassen van cognitieve strategiën zoals, clustering, ruimtelijk, taken vooraf, beeldende 

vergelijkingen, herhaling en geheugensteun;  

g. Gestructureerd trainen met heldere omschrijving van ratio, doelen, activiteiten, evaluatie en 

feedback. 

  

Deze criteria zijn toegepast om een trainingsprogramma te ontwikkelen dat als een leidraad gebruikt 

kan worden om nieuwe en ervaren bedrijfsvoerders te trainen en aan te passen of uit te breiden aan 

eigen specifieke behoeften.  
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Bijlage A 
 

 

 

A.1 Lijst van gebruikte afkortingen 

  

Afkorting Omschrijving 

  

ACC Area Control Centre 

ATC Air Traffic Control 

BIM Brussels Instituut voor Milieubeheer  

CA Contingency Analysis 

CLC Continu Leer en Check Programma 

CNES Centre National d‟Exploitation du Système (NCC) 

CREG Commissie voor de regulering van Elektriciteit en Gas 

CWaPE Commission Wallonne Pour l'Energie  

DNO Distribution Network Operator 

ECC Emergency Control Centre 

ELIA Transmission System Operator ELIA, Belgium 

EMS Energy Management Systems 

ETSO European Transmission System Operators 

EVS Elektriciteitsvoorzieningsysteem 

FDPS Flight Data Processing System 

FEA Front-End Analysis  

FVR/AGC Frequentievermogensregeling /Automatic Generation Control 

GW Gigawatt = 10
6
 kW, (kW = kilowatt = 1000 Watt)  

HMS Human Machine System 

HMS Human Machine System 

HPM Human Performance Model 

ICAO International Civil Aviation Organisation 

ICCP Inter-Control Centre Communication Protocol 

ISD Instructional System Design Model 

KLS Kennis en LeerSysteem 

KBB Knowledge Base Behaviour 

KCD Kwaliteits- en Capaciteitsdocument  

LTC Lyon Training Centre 

LTM Long-Term Memory 

LVNL Luchtverkeersleiding Nederland 

MMI Mens Machine Interface 

MTM Motorway Traffic Management System 

MVA Megavoltampere = 1000 kVA, (kVA = kilovoltampere = 1000 Ampere) 

MW Megawatt = 1000 kW, (kW = kilowatt = 1000 Watt) 

NA Network Applications 

Nationalgrid Transmission System Operator Nationalgrid, Great Braittain 

NCC National Control Centre 

Operator Bedrijfsvoerder 
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Afkorting Omschrijving 

  

OPF Optimal Power Flow 

OTJ On-the-job-training 

PvE Programma van Eis 

RBB Rule Based Behaviour 

RCC Regional Control Centre 

RDPDS Radar Data Processing & Display System 

RIB NS Railinfrabeheer 

RIT Railinfratrust 

RTE Transmission System Operator RTE, Gestionnaire Du Reseau de Transport 

D‟Electricité, France 

RTU Remote Terminal Unit 

RTUCS Remote Terminal Unit Communication Server 

RVC Regionale verkeerscentrale 

RWS Rijkswaterstaat 

SCADA Supervisory Control and Data Acquisition 

SE State Estimator 

SR Sensory Register of Sensory Memory 

SRK Skill, Rule, Knowledge Model 

SBB Skill Based Behaviour 

STIPEL Stichting Persoonscertificatie Energietechniek 

STM Short-Term Memory 

Swissgrid Transmission System Operator Swissgrid, Switzerland 

TIC Traffic Information Centre 

TMS Traffic Management System 

TSO Transmission System Operator 

UCTE Unie voor de Coördinatie van Transport van Elektriciteit 

UCTE Union pour la Coordination du Transport de l‟Electricité.  

URSE Unités Régionales du Système Électrique (RCC‟s) 

VCNL Verkeersleidingcentrum Nederland 

VID Verkeersinformatiedienst  

VREG Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt  

WKK Warmte Krachtkoppeling 
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A.2 Definitie van gebruikte termen 

  

Termen Omschrijving 

  

(N-1) criterium Dit is een regel waarbij een volledig in bedrijf zijnd net na een enkelvoudige 

storing in de normale bedrijfstoestand blijft functioneren.  

Assessment Panel Een groep verantwoordelijk voor de bevestiging dat de training is afgerond en 

dat de trainee voldoende kennis heeft opgebouwd om de taken naar behoren te 

kunnen uitvoeren. Dit wordt toegepast bij National grid. 

Bedrijfsvoeringcriteria Criteria die voor de veiligheid en betrouwbaarheid van het transport van 

elektrisch energie worden gehanteerd.  

Betrouwbaarheid De ongestoorde levering van elektriciteit aan consumenten, ook 

leveringszekerheid genoemd.  

Continu Leer en Check 

programma 

Een programma ontwikkelt bij TenneT om op regelmatige basis technische en 

niet technische kennis en vaardigheden op het vereiste niveau bij te houden en 

waar mogelijk te verbeteren.  

Control Training Forum Een groep verantwoordelijk voor het bewaken van het trainingproces zoals de 

trainingsmethode, documentatie en de eisen voor elke programmaonderwerp.  

Elektriciteitsvoorzieningsysteem het totale systeem van onderling verbonden netten en aansluitingen. 

Host Master computer waarop SCADA draait, vaak is dit de Main Control Centre. 

Kennis en LeerSysteem Een computer systeem waarin vakinhoudelijke kennis is opgeslagen ter 

ondersteuning van de werkzaamheden.  

LBC-actueel Voor veranderende informatie bijvoorbeeld telefoonlijst. Hierin staan 

informatie om taken uit te voeren. 

LIBRA-systeem een geautomatiseerd systeem voor de ondersteuning van het proces 

balanshandhaven. 

Marktkoppeling Een innovatief marktmechanisme om elektriciteitsmarkten van landen aan 

elkaar te koppelen.  

Netbeheerder De netbeheerder van het landelijke hoogspanningsnet, waar deze 

verantwoordelijk is voor het netontwerp, project management en engineering en 

onderhoud.  

Niet normale bedrijfstoestand Een toestand van het net waarbij een of meerdere criteria zijn overschreden, 

waardoor de energievoorziening in gevaar komt door een storingsdreiging of 

onbalans.  

Normale bedrijfstoestand Een toestand van het net waarbij de transporten binnen de 

bedrijfsvoeringcriteria kunnen plaatsvinden.  

Stipel Een organisatie belast met het certificeren van personen om bevoegd en 

bekwaam te kunnen functioneren als bedrijfsvoerder in de rol van 

bedieningsdeskundige.  

Systeembalans Balans tussen vraag en aanbod in Nederland, rekening houdend met de 

Nederlandse bijdrage aan de frequentieondersteuning in UCTE verband. 

Systeemdiensten Alle diensten die de system operator levert, te weten:  

 handhaven veilig en betrouwbaar elektriciteitvoorzieningssysteem; 

 handhaven of herstellen van de systeembalans; 

 uitwisseling van het vermogen met het buitenland; 

 ondersteunen van de netfrequentie in UCTE verband; 

 grootschalige storingen van de vermogensbalans oplossen; 

 opvangen van de overschotten en tekorten van marktpartijen. 
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Termen Omschrijving 

System operator De netbeheerder van het landelijke hoogspanningsnet, waar deze 

verantwoordelijke is voor het leveren van systeemdiensten (system planning, 

system operation, market facilitation, energy trading).  

Training Officer Een functionaris benoemd door de Operations Manager om de training te 

managen en te bewaken dat de trainee alle vereiste vaardigheden opbouwd. 

Participeert in de Assessment Panel.  

Transportdiensten Het transporteren van elektriciteit van producenten naar verbruikers door 

gebruik te maken van het net. Voorbeelden zijn:  

 Bewaken van de energie uitwisselingen met het buitenland;  

 Beheersen van de spanning en blindvermogen;  

 Signaleren en opheffen van transportbeperkingen in binnenlandse netten 

en grensverbindingen;  

 Zorgdragen voor voldoende transportcapaciteit om transporten te kunnen 

garanderen; 

 Bewaken van het veiligheidscriterium (N-1) in het TenneT net;  

 Congestion en security management;  

 Signaleren en opheffen van transportbeperkingen in binnenlandse netten 

en op grensverbindingen. 

UCTE Unie van elektriciteitsbedrijven verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid van 

het elektriciteitssysteem en de landelijke netten die onderling synchroon 

gekoppeld zijn. De UCTE is een technisch samenwerkingsverband van 27 

landen, te weten België, Duitsland, Denemarken, Nederland, Luxemburg, 

Frankrijk, Spanje, Portugal, Italie, Zwitserland, Oostenrijk, Griekenland, Polen, 

Tsjechie, Slowakijke, Hongarije, Slovenie, Bulgarije, Roemenië, Kroatië, 

Bosnië-Hierzegovina, Servië en Montenegro en Macedonië. 

Veiligheid Het kenmerk dat een systeem in staat is een plotselinge verstoring te doorstaan.  

Warmte Kracht koppeling Installatie die zowel warmte als elektriciteit levert. 

Human Factors Het toepassen van wetenschappelijke kennis en principes voor het ontwerpen 

van producten systemen en/of omgeving. Het doel van een human factor 

specialist is om taken eenvoudiger, effectiever, veiliger en met meer 

tevredenheid uit te voeren. 
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Bijlage B 
 

 

 

B.1 Programma van Eisen  

De eisen die zijn afgeleid uit de analyse van de netwerkbedrijven zijn hier verzameld en overzichtelijk in 

tabellen weergegeven. Het overzicht begint eerst met de eisen, die zijn afgeleid uit het ISD-model van Gordon, 

tabel B.1. Daarna volgen de eisen van de netbeheerders uit de benchmark studie, tabellen B.2, B.3 en B.4. In 

tabel B.5 zijn eisen afgeleid die betrekking hebben op het ontwikkelen van interactieve trainingen. Tot slot is in 

tabel B.6 enkele organisatorische aspecten van operator training weergegeven.  

 

1 Gestructureerde methode: Instructional System Design model 

  

Code Programa van Eisen  

E1 Voer eerst een front-end-analyse uit voorafgaand aan de ontwikkeling van de training. 

E2 Kies een methode en ontwikkel het trainingsprogramma met formatieve evaluatie.  

E3 Maak een concept en projectplan. Vertaal dit plan in een prototype en ontwikkel het 

trainingsprogramma.  

E4 Definieer trainingsprogramma voor het verwerven van operationele kennis.  

E5 Definieer trainingsprogramma voor het ontwikkelen van operationele vaardigheden.  

E6 Evalueer het trainingsprogramma op een gestructureerde wijze in een werkelijke omgeving op 

effectiviteit aan de hand van criteria. Review het trainingsprogramma minimaal één keer per jaar en 

verbeter indien nodig.  

E7 Kies een geschikte trainingsbenadering, afhankelijk van het doel van de training en de achtergrond van 

de trainee. 

  

Tabel B.1 Eisen afgeleid uit het ISD-model.  

 

 

2 Bedrijfsvoeringsystemen en simulatietools 

  

Code Programma van Eisen  

S1 Verwerven van kennis op functioneel niveau van SCADA applicatie. 

S2 Verwerven van kennis op functioneel niveau van de EMS-applicaties; FVR, NA en DTS. 

S3 Hanteer bruikbaarheidscriteria om displays te evalueren, en te ontwerpen. 

S4 Ontwikkel up to date kennis van SCADA / EMS systemen om nieuwe functionaliteiten te 

introduceren voor taakuitvoering.  

  

Tabel B.2 Eisen afgeleid uit onderzoek van het bedrijfsvoeringsystemen en simulatietools  

 

 

 

 

 

3 Bedrijfsvoering: regionale netbeheerders  
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Code Programma van Eisen  

R1 Ontwikkel een basistraining om operationele kennis te verwerven. 

R2 Ontwikkel een gevorderden training om operationele vaardigen te verwerven.  

R3 Implementeer de basis en gevorderde training.  

R4 Train systeemdiensten en transportdiensten. 

R5 Train informatieverwerkingsproces en de drie geheugensystemen.  

R6 Train besluitvormingsproces. 

R7 Train gedrag tijdens taakuitvoering (SRK-model)  

R8 Herkennen en beoordelen van alarmsignalen tijdens verschillende bedrijfstoestanden.  

R9 Integreer risicoplannen in het trainingsprogramma.  

  

Tabel B.3 Eisen afgeleid uit regionale bedrijfsvoering.  

 

4 Bedrijfsvoering:  nationale netbeheerders  

  

Code Programma van Eisen   

T1 Train menselijk gedrag tijdens storingen (stressbestendigheid).  

T2 Gebruik computer ondersteunend training; Kennis en Leer Systeem, elektronisch handboek met 

procedures, instructies en bedrijfsvoeringcriteria.  

T3 Analyseer reallife storingen met simulatietrainingen voor kennisuitbreiding en kennisdeling.  

T4 Gebruik ervaring en training om "Best practise documenten" te ontwikkelen (NG). 

T5 Beschrijf rollen en verantwoordelijkheden van functionarissen (NG).  

T6 Ontwikkel een "training master plan" met organisatie, de competenties, vaardigheden en 

trainingmodules voor het uitvoeren van het werk (RTE).  

  

Tabel B.4 Eisen afgeleid uit onderzoek van buitenlandse netbeheerders.  

 

5 Ontwikkelen van interactieve trainingen 

  

Code Programma van Eisen  

I1 Het medium is niet de boodschap, maar de wijze waarop de  boodschap zelf is vormgegeven.  

I2 Presenteer informatie overzichtelijk en selectief op displays, 83% van de informatie komt binnen via 

het zicht.  

I3 Bespreek declaratieve en procedurele kennisoverdracht. Als we feitenkennis willen bijbrengen, dan 

kunnen we activiteiten inbouwen die de stof presenteren en de operators declaratief laten oefenen. Als 

we dingen moeten doen, dan praktijkgerichte benadering kiezen.  

I4 Gebruik metacognitieve vaardigheden om te leren en problemen op te lossen.  

I5 Gebruik leerprincipes om effectieve trainingen te ontwikkelen.  

I6 Gebruik cognitieve strategieën om het leerproces te bevorderen. 

I7 Kies een geschikte trainingsbenadering, afhankelijk van het doel van de training en de achtergrond 

van de trainee.  

  

Tabel B.5 Eisen afgeleid uit onderzoek over ontwikkelen van interactieve trainingen. 
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6 Organisatie van de training 

  

Code Programma van Eisen  

O1 Beschikbaar trainingsbeleid  

O2 Aanwezigheid trainingsafdeling 

O3 Aanwezigheid trainingsruimte  

O4 Aanwezigheid crisisruimte 

O5 Aanwezigheid trainingsimulator  

O6 Aanwezigheid trainingscoordinator  

O7 Interne/externe trainers  

O8 Aanwezigheid trainingsplan  

O9 Beschikbaarheid formele documentatie  

O10 Beschikbaarheid operationshandboek  

O11 Beschikbaarheid calamiteitenplan 

O12 Beschikbaarheid netherstelplan 

O13 Aanweizigheid examencommissie  

  

Tabel B.6 Eisen over organisatie van de training. 
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B.2 Huidig trainingsprogramma  

Het trainingsprogramma is een eerste stap voor een trainee om kennis te maken met de basisbeginselen van 

bedrijfsvoering. De inhoud van dit programma gaat uit van de competenties van een schakelgevoegde 

bedrijfsvoerder. Het doel van het programma is dan ook om de trainee voor te bereiden op het "echte" werk in 

het bedrijfsvoeringcentrum. Dit complete programma wordt in tabel B.7a en B.7b weergegeven, voor een 

beginnende HTS-E en MBO-E trainee.  

 

Trainingsprogramma 

   

Blok  Trainingsprogramma voor HTS-E Trainingsprogramma voor MBO-E  

   

1 Cursus hoogspanningstechniek  Cursus hoogspanningstechniek 

   

2 Systeemdiensten  

 Vaststellen systeem onbalans en gewenste correctie  

 Normen balans handhaven  

 Contractvoorwaarde noodvermogen  

 Libra  

   

3 Netkennis van 380 kV en 220 kV netten Netkennis van 150 kV en 110 kV region: 

 Belastbaarheid Belastbaarheid 

 Netconfiguratie Netconfiguratie 

 Grenzen koppeling Grenzen koppeling 

 Boven en onderliggende netten Boven en onderliggende netten 

 Koppeling eenheden Koppeling eenheden 

 Knelpunten  Knelpunten  

 Mogelijke transportbeperkingen Mogelijke transportbeperkingen 

  Vergrendelvoorwaarden 

  Aanspreekpunten storingsdiensten 

  Beveiligingsconcepten 

  Beveiligingssignalen 

   

4 Programma verantwoordelijkheid  

 Transfercapaciteit (IET)  

 Afhandelen biedingen  

 Afstemmen met TSO's   

   

5 Voorbereiden netveiligheid (PF)  

   

6 Procedures en instrucites: Procedures en instrucites: 

 Kennis en Leersysteem (KLS) Kennis en Leersysteem (KLS) 

 Kader document elektrische veiligheid (KEV) Kader document elektrische veiligheid (KEV) 

   

Tabel B.7a Trainingsprogramma voor bedrijfsvoerders in Ede en Arnhem.  
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Vervolg Huidig trainingsprogramma 

   

   

Blok  Trainingsprogramma voor HTS-E (Arnhem) Trainingsprogramma voor MBO-E (Ede) 

   

7 Energy Management System (EMS) Energy Management System (EMS) 

 Handelingen/bediening Handelingen/bediening 

 Storingsafhandeling en interpretatie Storingsafhandeling en interpretatie 

 Netveiligheidsanalyse Netveiligheidsanalyse 

 Simulatie op DTS en Dutrain Simulatie op DTS en Dutrain 

 Frequentie vermogensregeling (FVR)  

   

8 Telecommunicatie infrastructuur Telecommunicatie infrastructuur 

 Storingsmeldingen interpreteren (alarmen) Storingsmeldingen interpreteren (alarmen) 

 Line Line 

 RTU's RTU's 

 ICCP ICCP 

   

9 Stipel certificaat Beschermen en herstellen 

(NEN 3148) 

Stipel certificaat Beschermen en herstellen (NEN 

3148) 

   

10 Gebruikt telefoonpost  Gebruikt telefoonpost  

   

11  IFS storingsadministratie 

   

12 BU-SB Logboek BU-SB Logboek 

   

13 LBC actueel, informatie voor besluitvorming LBC actueel, semafoonoproepsysteem 

   

14 Berichtenverkeer  

   

Tabel B.7b Huidig trainingsprogramma voor bedrijfsvoerders in Ede en Arnhem.  

 

 

  



 

Trainingsprogramma voor bedrijfsvoerders van elektriciteitsnetbeheerders: ontwerp, ontwikkeling en implementatie 

 

 TU/e |128 

 

 

 

Bijlage C 
 

 

C.1 Omvang van een SCADA / EMS systeem  

Een SCADA systeem bestaat meestal uit een aantal servers, consoles en netwerkcomponenten om een hardware 

platform op te bouwen waarop het EMS software geïnstalleerd zal worden.  

1. Central processing server: vormt de kern voor het SCADA systeem en bevat de database management, 

centrale communicatie en andere SCADA functies. De centrale processing server bestaat uit een HP server 

met een Linux operating systeem.  

2. Windows server; voorziet in verschillende centrale Windows services voor SCADA systemen.  

3. ICCP server; voorziet in de communicatie tussen verschillende computers.  

4. Realtime database en communicatie server; deze server voorziet de realtime data acquisitie en de 

communicatie met de RTUs voor de acquisitie van de data en de besturing (control) van de 

bedrijfsmiddelen.  

5. His server; voorziet in de historische data voor de evaluatie, trend en audit functies van het EVS onder 

supervisory control door SCADA.  

6. Consoles; voorziet in de human machine interface (HMI) voor SCADA/EMS systeem. Een SCADA 

systeem heeft vele consoles voor het monitoren, analyseren en besturen van het EVS systeem. Elk console 

is uitgerust met 4 displays.  

7. Laptop console; geeft remote toegang tot het EMS systeem.  

 

C.2 Datacommunicatie   

Een SCADA systeem is zonder datacommunicatie niet mogelijk. Deze communicatie komt tot stand via een 

datacommunicatie-infrastructuur die vaak via een satellietschotel of in geval van TenneT via een eigen aangelegd 

glasvezelnetwerk. Het SCADA/EMS systeem vraagt via dit netwerk de gegevens op van de Remote Terminal 

Unit (RTU) in de stations. Het systeem doet dit door te “pollen”of een RTU informatie te verzenden heeft.  

 

Een SCADA systeem bestaat uit verschillende onderdelen zoals hardware, software, netwerk, Gebruiker 

Interface en communicatie infrastructuur. Van alle onderdelen van een SCADA systeem vormt de Remote 

Terminal Unit, afgekort RTU, het brein van het systeem en bestaat uit een Programmable Logic Converter.  

Een RTU is een computersysteem opgesteld in een hoogspanningsstation voor het verzamelen van analoge en 

digitale data, en het overdragen van de data via een telecommunicatienetwerk naar de centrale computer in het 

bewakingscentra. Het centrale systeem scant voortdurend data uit verschillende bronnen die dichtbij dan wel 

heel ver weg staan opgesteld.  

 

Het SCADA/EMS systeem in het bewakingscentrum vraagt via dit netwerk de data op van de RTU‟s in de 

stations. Het systeem doet dit door te “pollen” (scannen) of een RTU informatie te verzenden heeft. Het 

opvragen van de gegevens in de RTU‟s vindt plaats via een Front-End computer in het bewakingcentrum. Deze 

computer is in de eerste plaats om het SCADA/EMS systeem te ontlasten en de data op te vragen. Daarnaast 

zorgt deze computer voor de dataconversie, de conversie van de protocollen, lijntesten en controles op het 

berichtenverkeer.  
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De gegevensoverdracht vindt vaak plaats langs twee onafhankelijke wegen via het telecommunicatienetwerk. Bij 

een storing van het netwerk zal automatisch de alternatieve telecommunicatieweg gekozen worden. De 

overdracht vindt plaats via verschillende communicatieprotocollen.  

 

RTUs die op een zelfde lijn zijn gekoppeld worden in volgorde opgevraagd en RTUs die op verschillende lijnen 

zitten worden parallel opgevraagd. Het opvragen van de gegevens in de RTUs vindt plaats via een Front-end 

computer in het centrum. Deze computer is in de eerste plaats om het SCADA/EMS systeem te ontlasten en de 

data op te vragen. Daarnaast zorgt deze computer voor de dataconversie, de conversie van de protocollen, 

lijntesten en controles op het berichtenverkeer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur C.1 Communicatie tussen RTU en SCADA/EMS systeem. 

 

Voor de communicatie met de onderstations, de regionale netbeheerders en de buitenlandse centra wordt gebruik 

gemaakt van verschillende protocollen. Hieronder is een overzicht gegeven van de meest gebruikte protocollen 

bij TenneT voor de datacommunicatie met RTU‟s, regionale centra en buitenlandse centra. 

 

Van SCADA naar RTU's in onderstations: 

  

Protocol toelichting 

CDC44 Control Data Corporation protocol, met name in 220 kV stations 

USART in 380 kV stations Hengelo, Zwolle en Boxmeer 

TG800 Telegyr protocol 

IEC870-5-101 standaard protocol 

ELCOM 380 kV stations Meeden, Eemshaven en ELIA 

TASE.2 met regionaal 150 kV net van Zuid Holland 

61850 gepland na 2010 die IEC870-5-101/104 mogelijk zal vervangen 

  

  

Van SCADA naar SCADA in regionale en buitenlandse centra:  

ELCOM NUON, E.ON R‟dam 

IEC 870-5-101 Electrabel, Essent, NUON/Reliant 

IEC 870-5-104 Essent 

TASE.2 RWE, RTE en E.ON 

 

Hiervan zijn TASE.2, ELCOM en IEC870-5-101 standaard protocollen en CDC44, TG800 en USART zijn 

leveranciersspecifieke protocollen.  

Emergency 
Control Contre 

Main  

Control Centre 
WAN 

BTL Control 
Centre 

Regional 
Control Centre 

Substation  
RTU 
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Zowel nationaal als internationaal probeert men te komen tot standaardisatie. Ook TenneT heeft gekozen voor 

algemene internationale standaarden, waardoor problemen bij de koppeling zoveel mogelijk worden beperkt. De 

voorkeur van alle partijen, zowel nationaal als internationaal, gaat uit naar de koppeling met TASE.2 protocol. 

Dit protocol is in een aantal landen bekend onder de naam ICCP (Inter-Control Centre Communication 

Protocol). TenneT heeft als tweede optie ook een TASE.1 (ELCOM-90) protocol in gebruik.  

TASE.2 koppelingen zijn uitgevoerd met de netbeheerders E.ON, RWE, RTE en TZH en TASE.1 met ELIA en 

NUON. Beide protocollen gaan uit van een TCP/IP als transportnetwerk. In Nederland is geen basis TCP/IP 

netwerk voor gegevensuitwisseling tussen de verschillende partijen aanwezig. In Europa wordt gebruik gemaakt 

van de Electronic Highway.  

 

C.3 Supervisory Control and Data Acquisition 

Een Supervisory Control and Data Acquisition afgekort SCADA wordt gebruikt voor de bediening en 

visualisatie van processen. Een SCADA systeem is opgebouwd uit twee hoofdfuncties: 

1. Data Acquisition; deze functie scant voortdurend het elektriciteitsvoorzieningsysteem en bepaalt op basis 

van de verzamelde gegevens de toestand van de bedrijfsmiddelen in het veld; 

2. Supervisory Control; stuurt regelsignalen naar de bedrijfsmiddelen in het veld om de toestand hiervan te 

kunnen veranderen.  

 

De belangrijkste kenmerken van een SCADA deelsysteem zijn: 

1. Data acquisitie; het verzamelen van getelemetreerde gegevens vanuit het veld met RTU‟s (Remote 

Terminal Units). Er kunnen een of meerdere communicatielijnen zijn vanaf de SCADA in het centrum naar 

de bedrijfsmiddelen in het veld voor het binnen halen van de gegevens. Het primaire systeem (host) zorgt 

voor het ontvangen en verzenden van de informatie naar de communicatieserver (RTUCS) en bepaalt welke 

lijn actief is om de gegevens te kunnen benaderen, als mede te zorgen dat te allen tijde maar slechts een 

communicatielijn tegelijk actief is.  

2. Data conversie; betreft het converteren van de getelemetreerde analoge metingen en standmeldingen naar 

een andere standaard formaat voor de database.  

3. Data verwerking; betreft het analyseren en rapporteren van de geconverteerde gegevens voor bijvoorbeeld 

overschrijdingen naar de bedrijfsvoerders. Data verwerking betreft niet alleen telemetered data, maar alle 

soorten data die telkens verandert zoals berekende, handmatig gewijzigde, State Estimator en van andere 

externe bronnen.  

4. Supervisory Control; biedt de bedrijfsvoerder de mogelijkheid om stuursignalen te versturen naar de 

bedrijfsmiddelen in het veld om de toestand te kunnen veranderen.  

5. Tagging; het plaatsen van toelichtende teksten op netelementen voor de bedrijfsvoerder voor informatie 

doeleinden.  

6. User Interface; geeft de bedrijfsvoerder vele mogelijkheden om gegevens te wijzigen, te benaderen, te 

presenteren en te reageren op gebeurtenissen in het net. Er zijn vele displays beschikbaar voor het 

presenteren van SCADA gegevens aan de bedrijfsvoerder en de communicatie over en weer met de 

gebruikers.  

 

C.4 Data Acquisition 

Data acquisitie verzamelt de procesgegevens vanuit de RTU‟s in de stations, de regionale centra en de 

buitenlandse centra en draagt vervolgens over naar het bewakingscentrum. Onder procesgegevens verstaan we 

standmeldingen en alarmmeldingen, bedrijfsmetingen zoals frequentie (f), spanning (U), stroom (I), werkelijk 

vermogen (MW), reactief vermogen (Mvar), trapstanden van transformatoren en comptabele metingen. 
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Status data (status- en alarmmeldingen)  

De status data van de bedrijfsmiddelen wordt om de 4 seconden gescand en overgedragen naar het 

bedrijfsvoeringcentrum. De “telemetered database” is gedimensioneerd voor een maximaal aantal gegevens. Alle 

binnengekomen statusmeldingen van schakelaars worden op juistheid gecontroleerd. Na de overdracht van deze 

data moeten de schakelaarstanden van vermogensschakelaars, scheiders, aarders, trapstanden van 

transformatoren verwerkt worden om veranderingen van de gegevens ten opzichte van de verzamelde 

statusmeldingen van de vorige cyclus te melden. Het resultaat van deze vergelijking wordt gepresenteerd op de 

beeldschermen en het wandschema in het centrum. Periodiek wordt alle RTU‟s gecontroleerd op het juist 

functioneren.  

 

Analoge data  

Alle analoge meetwaarden worden met een periodetijd van 10 seconden gescand en overgedragen naar het 

centrum. Frequentiemetingen worden met een periodetijd van 4 seconden gescand. Na elke overdracht worden 

de binnenkomende “ruwe” meetwaarden geconverteerd in elektrische bruikbare grootheden. Hieruit kunnen 

nieuwe grootheden worden berekend zoals MVA met MW en Mvar. De binnenkomende en berekende 

meetwaarden worden bewaakt op onder- en bovengrenzen. De grenswaarden zijn eenvoudig te wijzigen en 

indien nodig kunnen ze ook geblokkeerd worden. Overschrijding van de grenswaarde resulteert in een 

alarmmelding naar de bedrijfsvoerder. SCADA metingen zijn:  

 Railspanning in stations 

 MW en Mvar metingen van lijnen en transformatoren 

 Spanning, MW en Mvar metingen van Generatoren 

 Mvar metingen van spoelen en condensatoren 

 Stromen van transformatoren en lijnen 

 Systeem frequentie 

 SF6 druk van vermogensschakelaars 

 Temperatuur van transformatoren 

 

Puls accumulator data (kWh-metingen) 

De kWh metingen hebben meestal een scanperiode van 15 minuten. De centrale computer zendt iedere 15 

minuten een signaal naar de RTU‟s om de vastgelegde kWh metingen van de laatste 15 minuten over te dragen 

naar het centrum. De binnengekomen metingen worden vergeleken met de vorige waarde en bij grote afwijking 

gaat er een alarmsignaal naar de bedrijfsvoerder.  

 

System status processor (combinatiemeldingen) 

Uit het afzonderlijk ontvangen standmeldingen van de bedrijfsmiddelen kunnen door logische combinaties van 

gemiddeld drie tot zes schakelaars combinatiemeldingen (multi-state points) kunnen worden gemaakt, om in of 

uit bedrijf zijn van railsystemen, circuits, generatoren en transformatoren te kunnen melden op het beeldscherm 

en het netschema. Het presenteren van de afzonderlijke schakelaars op een overzichtdisplay is vanuit de 

perspectief van de wachtingenieur niet erg overzichtelijk. Combinatiemeldingen reduceren het aantal schakelaars 

op een overzichtdisplay met ongeveer 30%. Bovendien geeft een dergelijk display direct inzicht in de toestand 

van een specifiek bedrijfsmiddel.  

 

Historic data collection (archivering)  

Het bewaren van het ontvangen en berekende meetwaarden gedurende lange tijd op het productie systeem is 

tegenwoordig een normaal vereiste voor een modern bedrijfsvoeringsystemen. De opgeslagen procesgegevens en 

alarmmeldingen kunnen dan op een later tijdstip teruggehaald worden voor allerlei analyse doeleinden achteraf 

bijvoorbeeld voor het afleiden van een trend, het doen van een netstudie van een storingsituatie, een lage of hoge 
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belasting situatie, hoge doortransporten door het Nederlandse net. De opgeslagen waarden zijn voortschrijdende 

gemiddelde op basis van 5 minuten, 15 minuten en 60 minuten.  

 

Post disturbance analysis (storingsanalyse)  

Storingsanalyse is vooral van belang voor het vastleggen van de gegevens van een gebeurtenis bijvoorbeeld een 

spanningsverandering per tijdseenheid (dP/dt), een grote vermogensverandering per tijdseenheid (dU/dt), een 

grote frequentieverandering per tijdseenheid (df/dt). De registratie wordt gestart bij het optreden van een storing 

door verandering van een gedefinieerde grootheid per tijdseenheid. De bedrijfsvoerder kan de triggers zelf in het 

systeem invoeren. Bij het optreden van een storing wordt gedurende enkele minuten voor en enkele minuten na 

de storing de toestand van het net vastgelegd. De vastgelegde informatie kan later gebruikt worden voor nadere 

analyse. 

 

C.5 Supervisory Control 

Supervisory Control is het geheel van bewaking, bediening en regeling van de bedrijfsmiddelen vanaf het 

bedrijfsvoeringcentrum. Er is uitgebreide functionaliteit aanwezig voor de bediening van de installaties, opdat 

elk netelement afzonderlijk dan wel een aantal netelementen automatisch in een bepaalde volgorde geschakeld 

kunnen worden. Voor vrijwel alle schakelhandelingen zijn schakeldisplays ontworpen. Op deze displays kan de 

bedrijfsvoerder een keuze maken van het betreffende schakelobject. Na keuze en controle kan daarna het 

schakelcommando uitgevoerd worden. Het systeem controleert alle ingevoerde schakelvoorwaarden automatisch 

voordat er geschakeld mag worden. Indien uit de controle blijkt dat niet aan alle voorwaarden zijn voldaan, dan 

meldt het systeem dit door aan te geven aan welke voorwaarde niet is voldaan. Daarna mag het schakelen 

worden voortgezet.  

Voor het uitvoeren van Supervisory Control zijn in een SCADA/EMS uitgebreide mogelijkheden aanwezig, te 

weten: 

 Het beheren van schakelvolgorde programma‟s; deze vereenvoudigt de voorbereiding en uitvoering van de 

schakelprocedures door stap voor stap alle uit te voeren handelingen te controleren.  

 Schakelvolgorde overzicht display; geeft aan welke procedures er lopen en welke status ze op dat moment 

hebben 

 Zichtdisplay; geeft de schakeltoestand op schakelniveau van het gekozen object aan en van de overige 

objecten die nodig zijn voor voldoende overzicht de schakeltoestand met combinatiemeldingen  

 Stationsdisplay; geeft de schakeltoestand van een station weer 

 Commentaar displays; invoeren van aanvullende informatie bij een schakelinstallatie 

 

C.6 Network Applications  

De Network Applications (NA) worden primair gebruikt voor de ondersteuning van de bedrijfsvoerders bij het 

bewaken van de transporttaken. Het NA proces kan in de real time omgeving op drie manieren worden gestart:  

 Timer; periodiek elke minuut, waarbij de tijd instelbaar is 

 Event; automatisch door een gebeurtenis in het net. Een gebeurtenis kan een verandering in het net zijn als 

gevolg van een schakelhandeling, een uitvalsituatie van een lijn, een transformator, een generator of elke 

modelverandering. 

 Manual; de bedrijfsvoerder start de cyclus handmatig 

 

Het doorlopen van een volledige cycle heet een sequence. De volgorde waarin de functies achtereenvolgens 

worden doorlopen zijn, Network Topology, Powerflow, State Estimator, Bad Data Detection/Identification, 

Contingency Analysis en OPF Voltage Scheduler. De doorlooptijd van een volledige sequence is ongeveer 30 – 

40 seconden. De samenhang van de functies is in figuur C.2 weergegeven. 
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Figuur C.2 Netwerkapplicaties en de samenhang van de verschillende functies t.o.v. elkaar (bron: Siemens). 

 

De netwerkapplicaties bestaan uit een aantal functies. Deze worden hieronder toegelicht.  

 

Network Topology (bepaling elektrisch netmodel)  

De NT berekent op basis van de real-time snapshot het elektrische netmodel aan de hand van schakelaarstanden 

in de stations. Voorwaarde is dat er een basismodel van het netwerk al aanwezig is, waarin de onderlinge 

verbindingen van de bedrijfsmiddelen zijn met de elektrische parameters van de netcomponenten gedefinieerd 

zijn. Het resultaat van deze functie is een actuele schakelsituatie van het netwerk die omgezet is in een 

knooppunt georiënteerd model, met de juiste weergave van de aansluiting van de bedrijfsmiddelen op de 

afzonderlijke railsystemen in de stations. Hiermee staat dus ook vast, welke bedrijfsmiddelen uit bedrijf zijn en 

hoe de railsystemen geschakeld zijn. Deze functie start automatisch als een schakelaar in het net van stand 

verandert ("critical breaker") of na een vooraf ingestelde tijd (timer). Het passieve netmodel van de Network 

Topology dient als basis voor de daarop volgende functies.  

 

Dispatcher Powerflow  

Een powerflow ook wel loadflow berekening wordt vaak tijdens de bedrijfsvoering gebruikt voor het berekenen 

van de vermogensverdeling in het transportnet. Het al eerder gebouwde passieve netmodel wordt aangevuld met 

metingen van lijnen, eenheden en transformatoren, railspanningen en uitwisselingen. De uitvoer is een 

berekening met daarin de vermogensstromen door de verbindingen en de spanningen in de stations.  

 

State Estimator (SE) 

De SE of toestand schatter schat de toestand van het elektriciteitsvoorzieningsysteem op basis van een verzameling 

real-time metingen voor dat gedeelte van het net waarvoor voldoende metingen beschikbaar zijn. De metingen 

bevatten meestal “fouten” doordat ze op verschillende tijdstippen gemeten worden, onnauwkeurigheid in de meters 

of door storing niet beschikbaar zijn. Door meer metingen aan de SE aan te bieden dan strikt noodzakelijk is, is het 

resultaat van de schatting over het algemeen veel betrouwbaarder dan de schatting van de afzonderlijke metingen. Er 

is sprake van "redundantie".  
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Naast real time metingen gebruikt de SE virtuele metingen en pseudo-metingen. Virtuele metingen zijn metingen 

in stations, waarop geen belasting en productie aanwezig zijn, terwijl pseudo metingen berekend zijn uit de pre-

SE loadflow. Er kunnen ook kunstmatige metingen, zogenaamde "quasi metingen", toegekend worden om de 

oplossing te verbeteren.  

Voordat de metingen aan SE worden toegevoerd, worden ze onderworpen aan een "credibility" en "observability 

check". De "credibility check" wordt uitgevoerd op alle actieve metingen om topologie en analoge fouten op te 

sporen. De "observability check" wordt uitgevoerd voor dat gedeelte van het net, dat voldoende metingen bevat. 

De "unobservability check" wordt uitgevoerd voor dat gedeelte van het net dat onvoldoende metingen bevat door 

het toekennen van pseudo-metingen om het gebied weer "observable" te maken. Toekenning van pseudo-

metingen gebeurt automatische tijdens de pre-SE loadflow.  

 

De SE bepaalt de bedrijfstoestand die het dichtst bij de werkelijke meetwaarden ligt, terwijl een normale 

loadflow de bedrijfstoestand berekend die eenduidig bepaald wordt door de invoergegevens. De SE vult het 

passieve netmodel van de Network Topology aan tot een actief netmodel, waarin alle elektrische grootheden 

bekend zijn. Het SE rekenalgoritme maakt meestal gebruik van de kleinste kwadratenmethode. De SE oplossing 

die de kleinste meetfout oplevert heet de systeemtoestand ("system state"). De oplossing van de SE is een 

"optimale fit" van de verzameling metingen.  

 

Nadat de SE is berekend wordt nog een "Bad Data processing" uitgevoerd. Hierbij worden alle metingen getest 

op aanwezigheid van meetfouten. Verdachte metingen worden als niet betrouwbaar geïdentificeerd. Tijdens de 

Bad Data processing worden geschatte waarden vergeleken worden met de meetwaarden. Deze test bestaat uit 

het verschil tussen meting en schatting (residu) en een betrouwbaarheidspercentage berekent. Indien dit 

percentage beneden een bepaalde waarde komt, dan wordt de lijst met gesorteerde genormaliseerde residuen (= 

verschil tussen gemeten en geschatte waarde gedeeld door de volle meetschaal) gebruikt om metingen te 

verwijderen. Na afronding van de "Bad Data processing" worden de resultaten weggeschreven naar de 

verschillende SE displays voor presentatie.  

 

Contingency Analysis (CA)  

De CA of Veiligheidsanalyse berekent de (N-1) netveiligheid met oplossing van de State Estimator. Een (N-1) 

analyse bestaat uit enkelvoudige en meervoudige storingen van bedrijfsmiddelen. Enkelvoudige storingen zijn 

storingen van een circuit, een transformator, een generator en meervoudige storingen zijn uitvallen of meerdere 

bedrijfsmiddelen tegelijk bijvoorbeeld een railuitval. Het aantal door te rekenen storingen in real-time kan soms 

oplopen tot maximaal 1000. Al deze storingen moeten snel binnen een minuut doorgerekend worden. Echter, niet 

alle storingen leiden tot een onveilige situatie. Daarom wordt uit dit maximaal aantal storingen een keuze 

gemaakt (contingency selection). Hierbij wordt gebruik gemaakt van een benaderingsmethode om storingen, die 

mogelijk tot knelpunten kunnen leiden snel doorgerekend. De storingen die tot knelpunten kunnen leiden worden dan 

met een loadflowberekening volledig geanalyseerd. De resultaten van de veiligheidsanalyse worden in tabellen of 

grafische schermen aan de bedrijfsvoerders getoond.  

 

Optimal Powerflow (OPF) 

OPF is een analyse gereedschap voor het berekenen van de "optimale" oplossing of "beste" oplossing van een 

elektriciteitsvoorzieningsysteem door naar keuze één doelfunctie of een combinatie van doelfuncties op te geven 

waarop de optimalisatie uiteindelijk wordt uitgevoerd. De optimalisatie wordt dan uitgevoerd door automatisch 

de juiste instellingen van de stuurgrootheden te berekenen. Stuurgrootheden kunnen zijn; trapstanden van 

transformatoren, laadstroomcompensatie-spoelen, condensatorbanken, lijnen, Mvar instelling van eenheden, 

spanningsgrenzen, transportgrenzen. Doelfuncties kunnen zijn, het minimaliseren van Mvar verliezen, optimale 
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spanningsprofiel et cetera. De OPF Voltage Scheduler wordt nog niet gebruikt. Dit is een applicatie waarmee 

geld kan worden bespaard. Vooral door de overname van de 150 kV en 110 kV netten komen meer en betere 

informatie beschikbaar, waardoor de betrouwbaarheid van de resultaten van de Netwerkapplicaties verder zal 

toenemen. Een sterk argument om deze functie straks gebruiksklaar op te leveren in de bedrijfsvoering.  

 

Outage Scheduler (OS) 

De OS is een functie die gebruikt wordt om bedrijfsmiddelen, die invloed hebben op het resultaat van de 

veiligheidsanalyse en waarvan geen real-time gegevens beschikbaar zijn in de netwerkapplicaties op te geven. De 

opgegeven bedrijfsmiddelen zullen dan onderdeel uitmaken van het passieve netmodel van de Network Topology. De 

bedrijfsmiddelen worden in de OS lijst opgegeven met naam, datum en starttijd en eindtijd en "in" of "uit" bedrijf 

stand. Het gemak van een OS programma is dat veranderingen in de topologie automatisch in de real-time 

berekeningen meegenomen kunnen worden.  

 

C.7 Dispatcher Training Simulator  

Een Dispatcher Training Simulator (DTS) is een applicatiefunctie in het SCADA/EMS systeem om de 

bedrijfsvoerders te trainen in het simuleren van alle denkbare situaties. Een DTS simulator is een replica van het 

realtime SCADA/EMS dat gebruik maakt van precies dezelfde applicatiesoftware en hetzelfde hoogspanningsnet. 

Figuur C.3 geeft de hardwareconfiguratie van een “EMS on-line node” en de “DTS node”. Twee identieke 

omgevingen gekoppeld via een Ethernetverbinding. De DTS draait meestal op een aparte “node”of computerserver. 

Leveranciers van SCADA/EMS systemen leveren vaak ook een DTS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur C.3 Dispatcher Training Simulator omgeving (bron: Siemens). 
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Een DTS simulator kan ingericht zijn als een integrale of externe DTS. Een integrale DTS is een simulator die 

gebruik maakt van het netwerkmodel in de realtime omgeving, terwijl een externe DTS een onafhankelijke simulator 

is, waarvan het netwerkmodel afwijkt van de realtime omgeving.  

Het is ook mogelijk een gescheiden DTS aan te schaffen van een niet EMS leverancier zoals EPRI. Electric Power 

Research Institute (EPRI) is een onafhankelijke non-profit organisatie die onderzoek doet op een breed gebied in de 

energiesector.  
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Bijlage D 
 

 

D.1 Regionale Netbeheerder Delta Netwerkbedrijf  

 

Elektriciteitsinfrastructuur 

Delta Netwerkbedrijf (DNWB) is de Regionale elektriciteitsnetbeheerder in de provincie Zeeland vanaf de netten 

met een spanning van 400 V tot en met 150 kV netten. Het beheer van het 150 kV net van DNWB is formeel per 

1 januari 2008 bij TenneT ondergebracht. Geleidelijk zal de bedrijfsvoering van het 150 kV net in de loop van 

2008-2010 aan TenneT worden overgedragen. DNWB beheert tien 150 kV stations en tien 50 kV stations. In 

totaal beheert DNWB circa 291 km 150 kV hoogspanningslijn en ongeveer 32 km 50 kV hoogspanningslijn. 

Ook beheert DNWB ongeveer 33 km hoogspanningskabels en circa 197 km 50 kV hoogspanningskabels. 

Het 150 kV net van DNWB heeft in station Borssele een koppeling met het 380 kV net van TenneT en een in 

Goes een koppeling met het 150 kV net van Essent Netwerk Zuid tussen Goes en Woesdrecht. Het 150 kV net is 

in station Goes de Poel, Kruiningen en Westdorpe gekoppeld via 150/50 kV transformatoren met 50 kV net.  

 

In de 150 kV stations Borssele en Terneuzen vinden grootschalige productie plaats. Het productievermogen in 

Borssele is totaal 888 MW, waarvan 482 MW opgewekt met kernenergie en 406 MW opgewekt met kolen. In 

Terneuzen wordt 405 tot 450 MW uit warmtekrachtcentrale opgewekt, afhankelijk van weersomstandigheden. 

Verder wordt ongeveer 300 MW aan kleinschalige productie opgewekt. De totale opgestelde grootschalige 

productie in het DNWB net is ongeveer 1338 MW. Met een gemiddelde belasting tussen 700 en 1100 MW is er 

dus een productie overschot aanwezig in het DNWB net.  

Het 150 kV net van DNWB is blusspoel geaard, het 50 kV net star geaard en alle 10 kV netten zijn blusspoel 

geaard. Het 10 kV net zal geleidelijk overgaan van blusspoel geaard net naar impedantie geaard net.  

 

Bedrijfsvoering 

Het Regionaal Centrum van DNWB staat in Middelburg. Vanuit het RC worden de 150 kV, 50 kV net en 10 kV 

stations 24 uren per dag bewaakt en op afstand bedient. Alle verbindingen en transformatoren kunnen vanuit het 

RC geschakeld worden. Het bedrijfsvoeringcentrum in Middelburg heeft 2 bedieningsposten met 4 schermen per 

post, waarop de actuele informatie van het net wordt gepresenteerd, figuur D.1.  

De belangrijkste bedrijfsvoeringtaken zijn:  

 Bewaken en beoordelen van alarmen  

 Bewaken en regelen van de spanningsgrenzen tussen 149kV - 158 kV.  

 Continu bewaken van de transporten in het DNWB net 

 Uitvoeren van schakelhandelingen in de 10 kV, 50 kV en 150 kV netten  

 Coördineren van de consignatiediensten van het hoogspanningsnet 

 Coördineren van werkzaamheden 

 Uitvoeren van de weekplanning.  

 

De bedrijfsvoerders werken in een vijf ploegendienst. Er wordt gewerkt met een 10-weeks rooster, met 

achtereenvolgens 2 ochtend-, 2 middag- en 2 nachtdiensten. Per 24 uren zijn de diensttijden van 7h00 – 15h00, 

15h00 – 23h00 en 23h00 – 7h00. Per dienstblok zijn telkens 2 bedrijfsvoerders aanwezig voor het bedienen en 

bewaken van het net. Tijdens het schakelen hanteert het RC het 4 ogen principe. Het is toegestaan zonder 

aangeven van de Werkverantwoordelijke het geplande bedrijfsmiddel uit bedrijf te nemen conform de aanvraag.  
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Figuur D.1 Bedrijfsvoeringcentrum van Delta Netwerkbedrijf in Middelburg.  

 

Energy Management System (EMS)  

DNWB heeft een EMS systeem van de firma Siemens, type Sinaut Spectrum v4.3.4 met besturingssysteem Unix 

Solaris. Dit systeem is in 1990 aangeschaft en is vijf jaar geleden voor het laatst ge-upgrade. De hardware 

bestaat uit o.a. een primaire en een hot stand-by server, 1 database server, 1 NA-server en een standbyserver voor 

beiden, 2 ELCOM servers en twee telecontrol servers. Er zijn twee bedieningsposten op het RC, 1 in de 

crisisruimte, 1 voor de functionele beheerder, 2 voor de technische beheerders en 2 in het uitwijkcentrum in 

Goes. Bij storingen of calamiteiten kan de bedrijfsvoering uitwijken naar Goes. Dit uitwijkcentrum is ingericht 

met 2 bedieningsposten zonder Mozaïek presentatie. De actuele informatie wordt op de computerbeeldschermen 

gepresenteerd. 

Datacommunicatie vindt plaats via redundante glasvezelkabels. De verzamelde data gaat vanuit de RTU's gaat 

via de glasvezelkabels eerst naar RC Middelburg en van daaruit naar het uitwijkcentrum in Goes. 

Datacommuncatie met grote stations zoals in Borssele vindt plaats via 2 RTU's en de kleine stations met een 

RTU per station.  

Met het EMS wordt vanaf RC in Middelburg het 150 kV, 50 kV en 10 kV-net bediend en bewaakt. De meest 

gebruikte deelfuncties in het EMS zijn:  

 SuperVisory Control and Data Acquisition (SCADA); er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van 

baseline displays. Als het niet anders kan wordt afgeweken van de baseline displays en eigen displays 

ontworpen voor de bedrijfsvoerders. 

 Netwerk applicaties (NA); deze functie bestaat uit Powerflow, State Estimator en veiligheidsanalyse. De 

NA wordt dagelijks gebruikt voor de veiligheidsanalyse van het DNWB net. In de NA zijn de 150 kV, 50 

kV en 10 kV netten gemodelleerd. De resultaten van de veiligheidsanalyse worden in de baseline display 

van Siemens gepresenteerd. Er wordt gebruik gemaakt van een matrix presentatie. Na een N-1 uitval van 

bedrijfsmiddelen wordt de hoogte van de belasting van een circuit of de spanning van een rail weergegeven 

in de kleuren groen, oranje of rood. Groen betekent beneden de toegestane waarde, oranje betekent net 

boven de grenswaarde en rood betekent grenswaarde ruim overschreden (typisch >110%). 

 

Het is zeer wenselijk dat na overdracht van het 150 kV-net aan TenneT de uitwisseling van procesgegevens 

gehandhaafd blijft. Dit heeft te maken met de opbouw van het 150 kV net en de koppelingen met het 50 kV en 

10 kV netten. Door de koppelingen met het onderliggende netten heeft het 150 kV-net grote invloed op de 

transporten in het 50 kV net. Daarom moet de uitwisseling van procesgegevens van het 150 kV-net 

gecontinueerd blijven worden voor een goede werking van de veiligheidsanalyse. In het huidige EMS systeem is 

het 380 kV-net beperkt gemodelleerd. Vanaf het uitwisselingspunt Borssele zijn de de 380 kV circuits naar 

Geertruidenberg en Zandvliet gemodelleerd.  
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Meldingen en alarmen worden zoveel mogelijk lokaal in de stations gefilterd en geclusterd door toepassing van 

standaard filtertechnieken. Hierdoor wordt de datacommunicatielijn tussen station en RC zoveel mogelijk ontlast 

en komt de performance ten goede. Meldingen en alarmen bestemd voor de bedrijfsvoerders zijn verdeeld in 6 

categorieën:  

1. Primair proces  (P1) 

2. Beveiliging alarmen (P2) 

3. Meetwaarden grensoverschrijdingen (P3) 

4. Telematica (P4) 

5. Alarmen middenspanning (P5) 

6. Systeem meldingen (P6)  

 

Voor de komende vijf jaren zijn m.b.t. het transportnet geen nieuwe technieken of ontwikkelingen te verwachten 

in de bedrijfsvoering. Het EMS voldoet aan de normen van veilige bedrijfsvoering en de bedrijfsvoerders zijn 

heel tevreden met het huidige bedrijfsvoeringsysteem. De verwachting is dat in de nabije toekomst gekeken zal 

worden naar een Distribution Management System, omdat het RC een belangrijke en grotere rol al krijgen in de 

bedrijfsvoering van de 10kV-netten.  

 

D.2 Regionale Netbeheerder Liander Netbeheer  

Elektriciteitsinfrastructuur  

Liander Netbeheer (LN) is de elektriciteitsnetbeheerder in de provincies Gelderland, Flevoland, Noord Holland, 

Friesland en een deel van Zuid Holland van de netten van 150 kV, 110 kV, 50 kV en 10 kV.  

LN is ontstaan door de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet. Door de liberalisering zijn de oude samengevoegde 

energiebedrijven opgesplitst in netbeheerders, producenten, energieleveranciers en meetbedrijven die ieder een 

eigen verantwoordelijkheid hebben en die tegelijkertijd samen met alle partijen verantwoordelijk zijn voor de 

energievoorziening. N.V. Nuon is voor 100% aandeelhouder van LN. Toch heeft LN een onafhankelijke positie, 

omdat wettelijk is geregeld dat partijen waar een netbeheerder mee verbonden is, geen invloed mag uitoefenen 

op de uitvoering van de wettelijke taken van een netbeheerder.  

 

Het 110 kV-net van Friesland is in de stations Bergum, Louwsmeer en Oudehaske gekoppeld met het 220 kV net 

van TenneT. Ook kan het 110 kV-net in Lemmer via een koppeling verbonden worden met Noord Oost Polder. 

Deze wordt alleen ingezet bij onderhoud en storingssituaties.  

Het 150 kV-net van Flevoland/Gelderland is in de stations Lelystad, Langerak en Dodewaard gekoppeld met het 

380 kV net van TenneT. Netbeheerder ENBU (provincie Uitrecht) is via 150 kV stations Dodewaard en 

Zeewolde gekoppeld met het 150 kV van Flevoland/Gelderland. Er is een 150 kV noodkoppeling tussen Haps en 

Teersdijk in Limburg (netbeheerder Essent) en met Noord Holland via 's Graveland.  

 

Het 150 kV net van Noord Holland is in de stations Diemen, Oostzaan en Beverwijk gekoppeld met het 

landelijke 380 kV hoogspanningsnet van TenneT. Ook heeft het 150 kV net van Noord Holland koppelingen met 

het 150 kV net van andere provincies; Haarlemmermeer met Sassenheim (TenneT Zuid Holland), Diemen met 

Breukelen en ‟s Gravenland en Pampus.  

 

Grootschalige elektriciteitsproductie vindt plaats in de 150 kV stations Nijmegen, Lelystad, Utrecht Lage Weide, 

Hemweg, Diemen en Velsen. Het productievermogen in Nijmegen is totaal 602 MW, Lage Weide 571 MW, 

Lelystad 491 MW, Hemweg 1100 MW, Velsen 600 MW en Diemen 225 MW. 

Het 110 kV-net in Friesland heeft een ringvormige netstructuur, terwijl in Noord Holland en 

Flevoland/Gelderland zowel een ringstructuur als maasstructuur voorkomt. Zowel het 150 kV net van 

Flevoland/Gelderland en Noord Holland als het 110 kV net in Friesland is star geaard.  
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Bedrijfsvoering  

Het Regionaal Centrum van LN staat in Arnhem. Vanuit dit Centrum worden de 150 kV netten in 

Gelderland/Flevoland, Noord Holland en de 110 kV netten in Friesland bewaakt en op afstand bediend. Het LN 

net is niet overal op afstand bedienbaar. Voor het 150 kV in Gelderland/Flevoland geldt over het algemeen dat 

vrijwel het hele 150 kV net op afstand is te bedienen, terwijl voor het 150 kV net in Noord Holland geldt dat 

alleen de nieuwe en belangrijke stations op afstand te bedienen zijn en van de overige stations alleen de 

vermogensschakelaars en de rail en- of kabel/lijnscheiders. Ook voor Friesland geldt dat niet het hele net op 

afstand te bedienen is. De vermogensschakelaars zijn wel op afstand te bedienen en de railscheiders niet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur D.2 Bedrijfsvoeringcentrum van Liander Netbeheer in Arnhem. 

 

Het bedrijfsvoeringcentrum in Arnhem heeft 3 bedieningsposten, elke post is voorzien van 4 schermen, waarop 

verschillende soorten real time informatie geprojecteerd kan worden, figuur D.2. De bedrijfsvoeringtaken 

kunnen vanaf elke post uitgevoerd worden. De posten zijn qua inrichting identiek aan elkaar. Het 

voorzieningsgebied is verdeeld over de drie posten. Een bedrijfsvoerder op een van de bedieningsposten is 

verantwoordelijk voor een bepaald gedeelte van het net. Samen bestrijken ze het hele voorzieningsgebied. In 

voorkomende gevallen kan een post alle werkzaamheden van een andere post overnemen. De belangrijkste 

bedrijfsvoeringtaken zijn;  

 Bewaken en beoordelen van alarmen  

 Bewaken van de spanningsgrenzen; tussen 148 kV - 165 kV, gemiddelde 156 kV 

 Regelen van de spanning 

 Continu bewaken van de transporten in het net 

 Uitvoeren en coördineren van schakelhandelingen 

 Uitvoeren van de veiligheidsanalyse  

 Aansturen van de storingsdienst 

 Dagelijkse voorbereiding uitvoeren 

De bedrijfsvoerders werken in een cyclus van 15 weken in diensten van 7h00-15h00, 15h00-23h00 en 23h00 - 

7h00. In de ochtend- en middagdienst is elke post bemand door een bedrijfsvoerder en in de nachtdienst en in het 

weekend door 2 bedrijfsvoerders. De verdeling is gemaakt op basis van de werkdrukte. Schakelhandelingen 

vinden meestal doordeweeks plaats in de ochtend- en middaguren.  

 

Energy Management System (EMS)  

LN heeft een EMS systeem van de firma Siemens type Spectrum voor de bedrijfsvoering van de 150 kV en 110 

kV netten en een Areva systeem van Alsthom voor het 10 kV net. Beide systemen staan in Arnhem en de 
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uitwijkvoorziening hiervan staan in Haarlem. Het EMS systeem bestaat uit een primaire en een hot stand-by 

server, 1 databaseserver, 1 NA-server, 1 DTS server, 2 telecommunicatieservers en 2 Front End servers.  

Er zijn drie bedieningsposten op het RC in Arnhem. De linker post is ingeruimd voor het bewaken en bedienen 

van het 150kV Gelderland en Flevoland, de rechterpost voor het 150 kV net van Noord Holland en de 

middenpost voor het net van. 110 kV-net van Friesland, 50kV Zuid Holland en de dagelijkse voorbereiding. De 

realtime informatie wordt op de computerdisplays gepresenteerd en de schakelstanden op een video-wall.  

Gegevens overdracht vindt plaats via redundante glasvezelkabels. De verzamelde informatie in de RTU‟s gaat 

zowel naar Arnhem als naar Haarlem.  

Het EMS van LN in Arnhem bevat de deelfuncties:  

 SCADA; deze functie wordt uitgebreid gebruikt. De meeste bedrijfsvoeringsdisplays in het EMS heeft 

Liander zelf gebouwd.  

 Netwerk applicaties (NA); deze functie is wel aanwezig, maar wordt niet gebruikt;  

 Dispatcher Training Simulator (DTS); deze functie is wel aanwezig, maar wordt niet gebruikt. 

 

Meldingen en alarmen worden zoveel mogelijk lokaal in de stations gefilterd en geclusterd door toepassing van 

standaard filtertechnieken. Hierdoor wordt de datacommunicatielijn tussen station en RC zoveel mogelijk ontlast 

en komt de performance ten goede. Meldingen en alarmen bestemd voor de bedrijfsvoerders zijn verdeeld in 4 

categorieën:  

 Paars P1  : status van lijnen, transformatoren, eenheden 

 Rood P2  : aanspreken van de beveiliging, lijnen 

 Geel P3  : secundaire meldingen 

 Groen P4 : secundaire meldingen 

 

D.3 Regionale Netbeheerder Essent Netwerk Noord  

Elektriciteitsinfrastructuur 

Essent Netwerk B.V. is ontstaan uit een fusie van de netbeheerders Essent Netwerk Noord, Essent Netwerk 

Brabant, Essent Netwerk Limburg en Essent Netwerk Friesland. Essent Netwerk Noord (ENN) is de 

elektriciteitsnetbeheerder van de 110 kV netten in de provincies Groningen, Drenthe, en Overijssel.  

Het 110 kV-net van ENN is in de stations Hessenweg, Zeyerveen, Vierverlaten, Weiwerd en Meeden via 

koppeltransformatoren verbonden met het 220 kV net en in Hengelo met het 380 kV net van TenneT. De 110 kV 

verbinding Vollenhove - Lemmer – vervult de taak van noodkoppeling tussen het net van ENN in Noordoost 

Nederland en het 110 kV net van Liander in Friesland.  

 

Het 110 kV heeft een zowel een ringvormig als een maasvormige netstructuur. Het 110 kV net wordt volledig 

vermaasd bedreven en het net is star geaard. De totale lengte van het 110 kV net is 831 km, hiervan is 666 km 

luchtlijn en 165 ondergrondse kabel. ENN heeft  

 

Grootschalige elektriciteitsproductie vindt plaats in de 110 kV stations Harculo 350 MW en  Delesto (350 MW). 

Decentrale opwek tot 100 MW in de vorm van warmte krachtkoppeling staat verspreid opgesteld in het 110 kV 

net in Enschede, Twente, Wijster, Coervorden, Hunzestroom, Dobbestroom, Klazinaveen. Bestaande en geplande 

windturbines staan in Eemshaven (150 MW in 2009), Delfzijl (150 MW in 2009) en Noordoostpolder 200 MW 

in 2010).  

Het n-1 criterium is bij onderhoudsituatie niet altijd te handhaven in het zuidelijke deel van het 110 kV net. Dit 

komt door een combinatie van veel belasting en weinig productie in dit deel van het net plus het feit dat er 

slechts twee aankoppelingen zijn met het TenneT net. Dit knelpunt wordt opgelost door het uitvoeren van 

onderhoud ten tijde van lage belasting en verplicht inzetten van productie-eenheden. Voor lijnen hanteert ENN in 

de bedrijfsvoering vanaf april zomer en vanaf oktober winterwaarden.  
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Bedrijfsvoering  

Het regionaal centrum van ENN staat in Zwolle. Vanaf dit centrum wordt het 110 kV bewaakt en bestuurd. De 

hele 110 kV is op afstand te bewaken en ongeveer 90% van het net is vanaf het centrum op afstand te bedienen. 

Bij het uit bedrijf nemen van een lijn worden eerst de vermogensschakelaars aan weerszijden vanuit het centrum 

uitgeschakeld en daarna krijgen bevoegde personen via de telefoon opdracht om de scheiders uit te schakelen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur D.3 Bedrijfsvoeringcentrum Essent Netwerk Noord in Zwolle met 4 schermen per post. 

 

Het RCC in Zwolle is ingericht met 3 bedieningsposten naast elkaar. De twee rechter posten zijn permanent 

bemand, terwijl de linker post als reserve fungeert. De ene bedrijfsvoerder is verantwoordelijk voor het 110 kV 

net noordelijke en de andere voor het zuidelijke deel. In voorkomende gevallen kunnen ze elkaars taken 

overnemen. Bij calamiteiten kan hulp ingeroepen worden van hulp bedrijfsvoerders. Alle drie posten kunnen als 

elkaars back-up gebruikt worden.  

Bedrijfsvoerders draaien een werkcyclus van 7 weken achter elkaar met wachtdiensten van 7h00 – 14h00, 14h00 

- 23h00 en 23h00 – 7h00. In de ochtend- en middagdienst zijn altijd twee bedrijfsvoerders aanwezig, terwijl in 

de nachtdienst slechts een aanwezig is. De kerntaken van de bedrijfsvoerders in het bewakingcentrum Zwolle 

zijn:  

 bewaken en beoordelen van alarmen;  

 bewaken van de spanningsgrenzen en regelen van de spanning, tussen 114 – 116 kV; 

 continu bewaken van de transporten in het 110 kV-net;  

 uitvoeren en coördineren van schakelhandelingen;  

 uitvoeren van de netplanning en toetsen met EMS netwerkapplicaties op (N-1) analyse; 

 communiceren met bedrijfsvoerders en rapporteren;  

 

Energy Management System (EMS) 

ENN heeft in 1990 een SCADA systeem van Siemens Telegyr, type TG8020 aangeschaft, voor de 

bedrijfsvoering van het 110 kV net. Sindsdien is het systeem niet meer ge-upgrade, echter zijn wel sommige 

delen vernieuwd. De real time informatie van het net wordt op de displays in het centrum gepresenteerd, terwijl 

de schakelstanden op een Mozaïek netschema zichtbaar wordt gemaakt. ENN heeft nog geen uitwijkvoorziening 

voor het bedrijfsvoeringsysteem. De gegevens overdracht vanuit de stations vindt plaats via redundante 

glasvezelkabels. Ongeveer 90% van de stations die zijn uitgevoerd met dubbelrailsystemen hebben een 

railmeting. Alle lijnen hebben stroommetingen en ongeveer 30% van de lijnen hebben een MW/Mvar meting. 

Het EMS van ENN heeft de volgende deelfuncties: 

 SCADA van Siemens Telegyr wordt intensief gebruikt. Bedrijfsvoeringdisplays zijn nagenoeg 

standaarddisplays van de leverancier. Er is geen structureel beleid aangaand display ontwerp.  
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 Netwerkapplicaties (NA) van OSI OpenNet; ENN is zeer tevreden over de werking van de State Estimator 

(SE) en de contingency analysis(CA). De SE komt altijd tot een oplossing. In de CA zijn ongeveer 115 

contingencies gedefinieerd. Volgens de netcode hoeven regionale netbeheerders geen rekening te houden 

met railuitval. De NA draait elke 15 minuten en een complete sequence duurt enkele seconden.  

 

ENN hanteert geen bijzondere innovatieve technieken voor de alarmafhandeling. De bulk van de alarmen uit de 

stations kunnen in de stations zelf worden onderdrukt. Dit gebeurt door standaard filtertechnieken van de 

leverancier. De voormalige EGD, Energie bedrijf voor Groningen en Drenthe, hanteerde een eigen 

alarmfilosofie. ENN is momenteel bezig om een standaard set van alarmen te definieren voor de hele 110 kV net. 

ENN verwacht voor de komende 5 jaren geen innovaties in haar bedrijfsvoeringsysteem en alarmen.  

 

D.4 Transmission System Operator ELIA uit België  

Elektriciteitsinfrastructuur 

Elia is de nationale netbeheerder van het Belgische hoogspanningsnet van 150 kV, 220 kV en 380 kV netten als 

mede van ongeveer 94% van de netten van 30 kV tot 70 kV. Als netbeheerder is Elia verantwoordelijk voor het 

opstellen van een meerjaren ontwikkelingsplan. Artikel 13 van de wet van 29 april 1999 schrijft de beheerder 

van het elektriciteitstransmissienet voor om een ontwikkelingsplan voor het net op te stellen in overleg met de 

Commissie voor de regulering van Elektriciteit en Gas (CREG). Dit plan wordt ter goedkeuring voorgelegd aan 

de minister van Energie. Het plan bestrijkt een periode van zeven jaar en wordt om de twee jaar aangepast voor 

de volgende zeven jaar. Het ontwikkelingsplan moet minimaal de volgende twee onderdelen bevatten; 

 een gedetailleerde raming van de behoeften aan transmissiecapaciteit  

 uitvoeren van het investeringsplan om aan de behoeften te voldoen. 

 

Elia is ook aangesteld als de distributienetbeheerder voor het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Daarom moet Elia ook voor elk van deze Gewesten een apart 

ontwikkelingsplan opstellen. Deze drie plannen samen met het federale plan vormen een coherent geheel.  

Het hoogspanningsnet van Elia bestaat uit zowel ondergrondse kabels als bovengrondse lijnen. De totale 

lijnlengte van het hoogspanningsnet is ongeveer 8.344 kilometer. Hiervan is 5.658 kilometer bovengrondse 

lijnen en 2.686 kilometer ondergrondse kabels. Elia heeft totaal over heel België ongeveer 850 stations van 30 

kV tot en met 380 kV. 

Het hoogspanningsnet van Elia is in het Noorden gekoppeld met Nederland via vier 380 kV circuits in 

Maasbracht (2), Geertruidenberg (1) en Borssele (1). In het zuiden is Elia gekoppeld met het net van Frankrijk 

(TSO RTE) via drie 380 kV circuits en twee 220 kV circuits. Deze grensoverschrijdende koppelingen zorgen 

voor internationale uitwisselingen tussen de verschillende landen van het UCTE net. De beschikbare 

transportcapaciteit op de grenzen wordt bepaald door de nettopologie van het UCTE net. België ligt tussen 

landen die doorgaans veel stroom importeren, Nederland en Duitsland, of exporteren, Frankrijk. Het Belgische 

en het Nederlandse net zijn sterk afhankelijk van elkaar. Op de Belgische Noordgrens met Nederland komt 

zelden een overbelasting voor, terwijl op de zuidgrens vaker een knelpunt optreedt. De laatste tijd is een 

kentering merkbaar. Elia werd meermaals geconfronteerd met aanzienlijke stromen van Noord naar Zuid. Deze 

trend zal zich waarschijnlijk versterken in de toekomst naamate Nederland zijn exportsaldo opvoert.  

De capaciteit op de Belgische zuidgrens zal sterk bepaald worden door wat op de grenzen in Nederland, 

Frankrijk en Duitsland gebeurd. Door de geografische ligging van België in Europa zijn de transporten groot en 

grillig. Dit vormt een belangrijke onzekerheid in de berekening van de uitwisselingscapcaiteiten met de 

buurlanden. Door de sterke koppeling van België met andere UCTE landen zal de leveringszekerheid groter 

worden door het verlenen van onderlinge bijstand bij kritische bedrijfssituaties.  
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Figuur D.4 Hoogspanningsnet van ELIA. 

 

In België zijn de productie en netbeheer juridische van elkaar gescheiden en wordt gecontroleerd door de 

federale regulator CREG. De regionale netbeheerders vallen ieder onder een aparte regulator;  

 het Brussels Hoofdstedelijk Gewest valt onder het Brussels Instituut voor Milieubeheer (BIM);  

 Het Waalse Gewest valt onder Commission Wallonne Pour l'Energie (CWaPE); 

 Het Vlaams Gewest valt onder de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt 

(VREG). 

 

De overgrote meerderheid van de verbruikers is aangesloten op de laagspanningsnetten van de regionale 

distributienetbeheerders, terwijl de grote productie eenheden aangesloten zijn op de netten met een spanning van 

70 kV en hoger. De kerncentrales in Doel (2900 MW, 2x 1030 MW en 2 x 420 MW, Tihange 1920 MW, 1 x 860 

MW en 2 x 1030 MW de waterkrachtcentrales in COO ((3 x 150 MW en 3 x 230 MW) en de grote industriële 

verbruikers zijn direct op het 380 kV-net aangesloten. Op de netinfrastructuur van Elia zijn in totaal 300 

producenten en verbruikers aangesloten. Iedere aansluiting heeft een aansluitcontract en een unieke EAN-code.  

Het elektriciteitsnet van Elia is sterk "vermaasd" uitgevoerd, dat wil zeggen dat het opgebouwd is uit meerdere 

lussen, waarbij afnemers via verschillende wegen gevoed kunnen worden.  

 

Bedrijfsvoering 

Elia bewaakt en bestuurt het Belgische hoogspanningsnet voortdurend vanuit vier bedrijfsvoeringcentra (of 

"dispatchings"). Het Nationaal Controle Centrum (NCC) is gevestigd in Linkebeek bij Brussel en drie Regionale 

Controle Centra (RCC) die gevestigd zijn in:  

4. Merksem bij Antwerpen, zorgt voor het Vlaamse Gewest (Regio Noord); 

5. Namen, zorgt voor het Waalse Gewest (Regio Zuid); 

6. Schaerbeek bij Brussel, zorgt voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.  

 

Elk van deze centra zijn verantwoordelijk voor een regio en een gedeelte van het hoogspanningsnet. Het NCC is 

belast met de bedrijfsvoering van het landelijke hoofdtransportnet op 380 kV en 220 kV niveau, terwijl de RCC 

„s belast zijn met de bedrijfsvoering van de regionale netten van 150 kV en lager in een bepaalde regio. De 

organisatie van de bedrijfsvoering is zo ingericht dat in voorkomende gevallen het NCC de taken van een RCC 

kan overnemen en de bedrijfsmiddelen in de betreffende regio kan bedienen en bewaken. Deze situatie is 

technisch wel mogelijk, echter tot op heden nog nooit uitgevoerd.  
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Een RCC is vaak belast met het bewaken en bedienen van het net in een regio. Verder zorgen zij voor de 

schakelhandelingen in de betreffende regio, regelen de spanning in de regio, afhandelingen van incidenten, 

blokkeren en aarden van bedrijfsmiddelen en het veilig opleveren de bedrijfsmiddelen.  

Het NCC in Linkebeek is ingericht met 3 bedieningsposten naast elkaar, elke post voorzien van 4 schermen. De 

middenpost wordt bezet door een System Engineer (SE). Deze persoon is een “industriële ingenieurs” op 

minimaal HBO niveua en vergelijkbaar met een Wachtingenieur bij TenneT. De SE verzorgt de 

schakelhandelingen in het hoogspanningsnet.  

De rechterpost, figuur D.5, wordt ingenomen door een assistent System Operator (SO), een bedrijfsvoerder met 

algemene vorming op minimaal HBO niveau. De SO mag geen schakelhandelingen uitvoeren. Zijn primaire taak 

is het handhaven van de balans. De vier rechter schermen zijn bestemd voor bedrijfsvoeringtaken en de linker 2 

schermen voor het handhaven van de balans. De linkerpost fungeert meestal als reserve.  

 

De bedrijfsvoerders op het NCC doorlopen diensten met een cyclus van negen weken. Er zij 9 System Engineer 

om het net begeleiden, werkzaam in 3 opeenvolgende ploegen. Deze cyclus wordt zodanig gepland dat er een 

goede verdeling is van de ochtend, middag en nachtdiensten, verlofdagen en andere werkzaamheden. Een 

ochtenddienst duurt van 7h00 – 14h00, middagdienst van 14h00 – 21h00 en een nachtdienst van 21h00 tot 7h00. 

In tegenstelling tot de ochtend- en middagdienst duurt een nachtdienst langer. Elia hanteert de redenering, dat in 

de nachtelijke uren geen noemenswaardige werkzaamheden plaatsvinden in het net en dus minder druk is in 

vergelijking met de andere twee diensten. Het NCC is belast met de volgende bedrijfsvoeringtaken:  

 handhaven van de balans tussen productie en belasting 

 bewaken en bedienen van het 380 kV-net en 220 kV-net 

 bewaken en coördineren van de internationale transporten met de naburige landen 

 coördineren van de productie. NCC komt enkel tussen in het productiegebeuren als de netveiligheid in het 

geding is.  

 bewaken van de spanningsgrenzen tussen de contractuele waarden 

 continu bewaken van de transporten met realtime veiligheidsanalyse (N-1) 

 herstellen van de voorziening bij storingen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur D.5 Nationaal bedrijfsvoeringcentrum van Elia in Linkebeek  

 

Het NCC in Linkebeek wordt in de ochtenddienst, middagdienst, avond en weekend altijd door twee 

bedrijfsvoerders bezet, een System Engineer en een System operator. De regionale centra in Merksem en Namen 

worden overdag, avond en weekend eveneens bezet door 2 bedrijfsvoerders, terwijl het centrum in Schaerbeek 

overdag bezet wordt door twee bedrijfsvoerders en in de avond en weekend door één bedrijfsvoerder. Tijdens de 
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piekuren is in Merksem een hulp bedrijfsvoerder aanwezig voor extra werkzaamheden zoals schakelen in de 

piekuren, opstellen van schakelnota's en het verwerken van opmerkingen en bijzonderheden.  

De bedrijfsvoerders in het centrum krijgen de real time informatie op de schermen via een uitgebreid eigen 

telecommunicatienetwerk. De schakeltoestand van het net is in het centrum ook te zien op een Mozaïek 

netschema. Rechts beneden in groen is het 220 kV net te zien, midden in rood het 150 kV net en links in blauw 

het 380 kV.  

 

Energy Management System 

Het NCC in Linkebeek maakt gebruik van een Sirius SCADA/EMS systeem. Tractebel Engineering, een R&D 

tak binnen Elia en een 100% dochter, heeft een lange termijn samenwerkingsovereenkomst afgesloten met de 

firma ABB. Door de expertise van Tractebel en de samenwerking met ABB konden zij een eigen SCADA 

systeem ontwikkelen. Dit SCADA systeem hebben zij vervolgens uitgebreid met andere deelfuncties, zoals:  

 Power Applications Software (PAS); hierin zitten alle basisfunctie zoals Network Topologie, Loadflow, 

State Estimator, Contingency Analysis en Optimal powerflow;  

 Automatic Generation Control (AGC) ook balanshandhaven genoemd; 

 Real Time studie omgeving 

 Dispatcher Training Simulator (DTS); 

.  

De jaren lange ervaring en de samenwerking tussen Tractebel Engineering en ABB heeft uiteindelijk 

geresulteerd in de ontwikkeling van een FAST DTS. De FAST DTS is qua technische ontwikkeling verder dan 

een standaard DTS. Een klassieke DTS biedt mogelijkheden voor quasi stationaire en lange termijn 

verschijnselen, terwijl de FAST DTS ook mogelijkheden biedt voor korte termijn verschijnselen, verlies van 

synchronisme, elektromechanische verschijnselen en beveiliging. Deze simulator maakt gebruik van een nieuw 

datamodel, waarbij de simulatieresultaten nauwkeuriger zijn dan reguliere simulators. ABB heeft bijgedragen in 

een Network Manager database, trainingtools en de infrastructuur. Tractebel heeft haar eigen FAST DTS 

rekenmodule geïntegreerd gebaseerd op EUROSTAG. EUROSTAG is een software pakket voor het simuleren 

van dynamische verschijnselen in hoogspanningsnetten en is ontwikkeld in samenwerking met Tractebel 

Engineering en Electricite de France (EDF). Deze simulator draait separaat van het real time SCADA/EMS 

systeem. FAST DTS wordt vanaf begin 2004 gebruikt voor training van bedrijfsvoerders. De FAST DTS is een 

exacte kopie van de real time SCADA EMS systeem.  

 

D.5 Regionale Netbeheerder het Vlaams Gewest  

Het Vlaams Gewest, Regio Noord, bestaat uit 2 zone‟s, een zone Oost en een zone West. In elke zone werken 6 

dispatchers, 2 hulpdispatchers, 2 assistent netexploitanten en 1 planner. De assistent netexploitanten zijn zich 

gespecialiseerd in de hoofdprocessen binnen bedrijsvoering.  

De dispatchers hebben diensten van 7 middagen, 7 ochtenden en 7 nachten. De diensten beginnen meestal op een 

zaterdag. Na deze 3 verschillende diensten volgt een week vrij om te recupereren, vanwege de extra uren die zij 

gelopen hebben. Daarna moeten ze gedurende 2 weken prestatie leveren in 4 werkdagen voor eventueel om 

verlof en vakantie te nemen en invaluren en dagdienst.  

 

Er is 1 hulpdispatcher apart voor eventueel extra werk. De hulpdispatchers zorgen voor het schakelen in de 

spitsuren, opstellen van schakelnota's en verwerken van opmerkingen en bijzonderheden. De dispatschers zorgen 

voor de schakelhandelingen, incidenten en het regelen van de spanning in het net.  

De bedrijfsvoerders zijn verantwoordelijk tot en met het veilig opleveren van een bedrijfsmiddel. De 

bedrijfsvoering zorgt voor blokkeren en aarden en draagt het dan over aan de md-er. Men zorgt ervoor dat zij 

weten dat een bedrijfsmiddel spanningsloos is en is vrijgeschakeld. De md-er in het veld controleert i.o.m. de 

bedrijfsvoerder de toestand van het bedrijfsmiddel. 
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Men maakt schakelnota‟s of schakelverzoeken op schakelaarniveau in de bedrijfsvoering ongeveer 4 weken voor 

de uitvoering. Hiervoor wordt een afvinklijst gemaakt. Uitgangspunt is dan wel een vaste topologie (normaal 

stand). Dit wordt via intranet ondersteund, omdat de man in het veld ook hetzelfde moet hebben.  

 

Er wordt vanuit gegaan dat een bedrijfsvoerder in 1,5 uur (van 7h30 tot 9h00) tijdens de schakelpiek 18 schakels 

(9 verbindingen) uit kan schakelen en dit nauwkeurig en geconcentreerd kan doen zonder schakelfouten te 

maken. Een rail vrijschakelen telt voor bijvoorbeeld 4 schakels (duur en controle vergt veel tijd). 

De bedrijfsvoerder kan in een shift 24 tot 30, dit zijn ongeveer 12 verbindingen, uitschakelen. Als het er meer 

zijn, dan zal de hulpdispatcher helpen met de schakelhandelingen tijdens de schakelpiek. De bedrijfsvoerder 

zorgt naast schakelen ook voor bewaken en bedienen t.b.v. spanningsregeling. 

 

Regio Noord heeft een EMS systeem van de firma ABB, waarmee regio Noord wordt bestuurd en bewaakt. Op 

dit EMS systeem draaien de volgende functies: 

 SCADA; deze functie is zelf door ELIA ontwikkeld 

 Netwerk applicaties (NA); deze functie hebben ze wel aangeschaft. De NA draait elke 15 minuten in het 

Nationaal Control Centre in Linkebeek, waarbij de resultaten van de State Estimator en Veiligheidsanalyse 

wordt gepresenteerd op het systeem in Merksen.  

 Kortsluitmodule; deze functie is ook zelf ontwikkeld en draait elke 15 minuten. 

 

Enkele bijzonderheden zijn;  

 Er is een overzicht van de alarmen die per onderstation per veld binnen kunnen komen. In dit overzicht kan 

in geval van storing gekeken worden of er een alarm is binnen gekomen en welke er nog aanwezig zijn. 

 Men gebruikt in het EMS dubbele benamingen bij grensoverschrijdende verbindingen (hun eigen en die 

van de andere netbeheerder, om fouten te voorkomen). 

 

D.6 Transmission System Operator Swissgrid uit Zwitserland  

Elektriciteitinfrastuctuur 

De historische route voor het ontstaan van Swissgrid begint met Energie Gesellschaft Laufenburg (EGL). De 

Zwitserse netbedrijven richtte in 2000 ETRANS AG op als coordinatiecentrum van het hoogspanningsnet op. Op 

17 maart 2005 gaat WEKO, Zwitserse mededingsautoriteit, akkoord met de fusie van de transportbedrijven 

onder strikte voorwaarden, bijvoorbeeld ze mogen geen elektriciteit produceren of handel drijven. Op 15 

december 2006 werd Swissgrid officieel opgericht als de nationale netbeheerder van Zwitserland van de 380 kV 

en 220 kV hoogspanningsnetten.  

De aandeelhouders van Swissgrid zijn de regionale energiebedrijven Atel (19%), BKW (11%), CKW (5%), EGL 

(12%), EOS (14%), EWZ (13%), NOK (24%) en RE (2%).  

 

Het hoogspanningsnet heeft koppelingen in het noorden met Duitsland, in het oosten met Oostenrijk, in het 

zuiden met Italie en in het westen met Frankrijk. Zwitserland ligt in het centrum van het Europese 

hoogspanningsnet en heeft sterk te maken met doortransporten in het eigen net vanuit de omringende buurnetten 

als gevolg van internationale energie handel. De zuidgrens neemt hiervan een belangrijk deel voor haar rekening, 

waardoor de verbindingen tegen de maximale toelaatbare physische grens worden belast. Deze doortransporten 

vereisen een adequate congestie voorspelling en congestie mangement proces. Dit moet ondersteund worden 

door een congestie mangement systeem in de vorm van een realtime veiligheidsanalyse (N-1). Dit proces moet 

snel, betrouwbaar en eenvoudig te gebruiken zijn, vanwege de korte termijn werkt dit systeem met realtime data. 

De verdeling van de brandstof voor het opwekken van elektriciteit is 50% waterkracht en 50% fossiele 

brandstoffen.  
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Figuur D.6 Hoogspanningsnet van Swissgrid. 

 

 

 

 

 

Bedrijfsvoering  

De bedrijfsvoering van het hoogspanningsnet in Zwitserland wordt uitgevoerd door een landelijke netbeheerder 

en zeven regionale netbeheerders. Swissgrid is de landelijke netbeheerder van de 380 kV en 220 kV netten, 

terwijl de netten van 150 kV en lager bedreven worden door zeven regionale netbeheerders. Elke netbeheerder 

heeft een eigen bedrijfsvoeringcentrum en is verantwoordelijk voor de veilige bedrijfsvoering van een  bepaald 

voorzieningsgebied.  

Het NCC in Laufenburg heeft eerder een coordinerende dan een uitvoerende taak. De regionale netten voeren 

niet alleen de schakelopdrachten uit in 150 kV netten en lager, maar ook in de 220 kV en 380 kV netten. De 380 

kV en 220 kV netten staan verspreid over heel Zwitserland en vormen als het ware de bovenlaag van het 

landelijke hoogspanningsnet. Dit landelijke hoogspanningsnet dat in het voorzieningsgebied van een regionale 

netbeheerder valt, is tevens verantwoordelijk voor de schakelopdrachten.  

Regionale netbeheerders die schakelopdrachten willen uitvoeren in de hoogspanningsnetten moeten eerst een 

schakelverzoek indienen bij het NCC. Deze verzoeken kunnen zij een dag van te voren opvoeren in de dagelijkse 

planning. Schakelverzoeken in de actuele bedrijfsvoering moeten zij 10 minuten voor de schakelhandeling 

indienen bij het NCC. Het NCC beoordeelt elk schakelverzoek ondersteunt met een netberekening en geeft 

daarna de toestemming aan de regionale netbeheerder. Het NCC verzamelt alle schakelopdrachten van alle 

netbeheerders en coördineert deze voor heel Zwitserland.  

Het NCC in Laufenburg is ingericht met 6 bedieningsposten in een hexahedron opstelling, met een onderlinge 

afstand van 2 meter tussen elke post. Bij het binnentreden van het centrum treft men 3 posten aan aan de 

rechterkant en 3 aan de linkerkant met een open ruimte in het midden. Tegen de klok zijn de drie posten aan de 

rechterkant ingericht voor een operationele voorbereider, een bedrijfsvoerder en een Senior bedrijfsvoerder. De 

linker drie posten voor het handhaven van de balans, de netveiligheidsanalyse voor binnenlandse en 

internationale transporten en spanningsbewaking en de zesde post in fungeert als een reserve. Alle zes posten 

kunnen als elkaars back-up gebruikt worden.  

 

380 kV 

220 kV 
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Het NCC heeft 3 diensten; een ochtenddienst van 5h00 – 12h00, middagdienst van 12h00 – 20h00 en een 

nachtdienst van 20h00 tot 5h00. De nachtdiensten duren 9 uren, de middagdiensten 8 uren en de ochtenddiensten 

7 uren. De ochtendienst duurt het kortst. Dit heeft te maken met de drukte in de ochtenduren. Bij het begin van 

de dag gedraagt zich het hoogspanningsnet in korte tijd heel dynamisch door de stijgende landelijke belasting. 

Ter illustratie; als de landelijke belasting snel stijgt, daalt de frequentie, neemt de transporten in het net toe, daalt 

de spanning in het net et cetera. Dit dagelijks terugkerend verschijnsel vereist grote inspanning en 

coordinatievermogen van de bedrijfsvoerders. Het NCC in Laufenburg is belast met de volgende 

werkzaamheden:  

 bewaken van de spanningsgrenzen  

 coördineren van de spanning, regionale netbeheerder wijzigt transformatortrapstanden  

 continu bewaken van de transporten in de 380 kV en 220 kV netten (N-1) 

 bewaken en coördineren van de internationale transporten (congestion management) 

 coordineren van schakelhandelingen 

 handhaven van de balans tussen productie en belasting 

 coördineren van het onderhoudsplan van alle regionale netbeheerders 

 uitvoeren van de planning (dag, week, maand kwartaal) 

 monitoring van de frequentie en corrigeren van de tijdafwijking 

 

De diensten van de senior bedrijfsvoerders hebben een cyclus van 7 weken, terwijl de bedrijfsvoerders een 

cyclus hebben van 6 weken. Een cyclus bestaat uit een combinatie van ochtend, middag, nachtdiensten, 

verlofdagen en andere werkzaamheden. Het NCC is in de ochtend- en middagdienst altijd bemant met een senior 

bedrijfsvoerder en twee bedrijfsvoerders en in de nachtdienst met bedrijfsvoerders, waarvan een senior 

bedrijfsvoerder. In de ochtend en middagdienst zijn tevens 1 of 2 planners aanwezig.  

 

SCADA / EMS systeem 

Het NCC in Laufenburg heeft een SCADA systeem van Siemens Telegyr. Geleidelijk is het SCADA systeem 

uitgebreid met EMS deelfuncties van andere leveranciers en met eigen software ontwikkeling. Het SCADA / 

EMS systeem bestaat uit de volgende deelfuncties:  

 SCADA deelfunctie van Siemens Telegyr 

 State Estimator van ABB  

 Contingency Analysis van Intercom Pro 

 Outage Scheduler, is eigen ontwikkeling 

 Automatic Generation Control (AGC)  

 Real Time studie omgeving 

 Dispatcher Training Simulator; is een apart systeem.  

.  

Het NCC heeft een eigen back-up systeem op ongeveer 30 kilometer van Laufenburg. Vanuit dit uitwijkcentrum 

kunnen alle taken van het NCC overgenomen worden. De regionale netten kunnen ook alle taken van het NCC 

overnemen.  

De informatieoverdracht van de stations naar het centrum gaat via een uitgebreid glasvezelnetwerk. De 

schakeltoestand van het hoogspanningsnet wordt in het centrum op een Mozaïek netschema zichtbaar gemaakt. 

Alle real time informatie is in het centrum alle zes posten op te roepen.  

 

D.7 Transmission System Operator National Grid uit Groot Brittannië  

National Grid Electricity Transmission (NGET) is vanaf 1 april 2005 de owner van de netten in Engeland en 

Wales, SP Transmission Ltd (SPTL) in Centraal & Zuid Schotland en Scottish Hydro Electric Transmission Ltd 

(SHETL) in Noord Schotland. Door de rol als owner opereert NGET als de Great Britain System Operator 
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(GBSO) in Engeland, Wales en Schotland. Het Great Britain transmissie netwerk bestaat uit de 400 kV en 275 

kV netwerken, en uitsluitend in Schotland het 132 kV netwerk. Het Great Britain netwerk is op afstand te 

bedienen behalve het 132 kV netwerk in Schotland. Het regionaal centrum in Schotland krijgt de 

schakelinstructies vanaf het NCC. Tabel D.1 geeft een overzicht van de lengte in kilometers van de 

hoogspanningstransportverbindingen.  

 

Voltage [kV] Luchtlijnen [km] Kabels [kV] Totaal [km] Stations 

400 5330 156 5486 - 

275 1733 454 2187 313 

132 137 33 170 - 

Tabel D.1 Geografische lengte van het hoogspanningsnet van NGET per spanningsniveau 

 

Het hoogspanningsnet van NGET heeft een interconnectie met het netwerk van RTE in Frankrijk via een dubbel 

circuit gelijkstroomkabel. De bedrijfsvoering en eigendom waren tot augustus 2006 van zowel NGET als RTE. 

In augustus 2006 heeft NGET haar deel van de eigendom en de bedrijfsvoering overgedragen aan National Grid 

Interconnectors Limited (NGIL). Deze kabel heeft een gemiddelde jaarlijkse beschikbaarheid van ongeveer 

93.02%. Er is ook een interconnectie tussen Schotland en Noord Ierland.  

De brandstofverdeling voor het opwekken van elektriciteit is 21 % nucleair en 73 % fossiele brandstoffen. Het 

opgesteld productie vermogen is 67 GW en de piekbelasting was 54.3 GW op 17 december 2007 om 17h30.  

 

Bedrijfsvoering 

Het Nationale Controle Centrum (NCC) van NGET staat in Wokingham, London Noord. Dit NCC is verdeeld 

over twee locaties, 10 kilometer uit elkaar. Vanaf deze twee centra worden alle 400 kV en 275 kV in Engeland en 

Wales en Schotland op afstand continu bewaakt en bestuurd. Beide centra kunnen elkaars taken overnemen. De 

bedrijfsvoering van de 132 kV netten wordt verzorgd door viertien regionale netbeheerders, Distribution 

Network Operators (DNO‟s). De communicatie tussen NCC en DNO‟s gaat via een telefoonverbinding of fax. 

NGET voert de volgende hoofdtaken uit:  

 handhaven van de balans in Great Britain netwerk 

 uitvoeren van schakelhandelingen  

 spanningsmanagement, bewaken van de spanningsgrenzen  

 continu bewaking en management van de transporten  

 uitvoeren van offline netveiligheidsberekeningen  

 plannen en optimaliseren van de energiebalans 

 operationele planning, een dag tot een jaar vooruit 

 coordineren van onderhoudswerkzaamheden  

 

De bedrijfsvoeringstaken zijn te verdelen in de disciplines transmissie, energie en strategie. Transmissie omhelst 

het bewaken en besturen van het hoogspanningsnetwerk, energie de taak balanshandhaven en strategie de taken 

offline netveiligheidsanalyse, energieplanning en optimalisatie.  

NGET heeft momenteel 140 bedrijfsvoerders in dienst. Dit aantal zal de komende jaren toenemen tot 151. 

Hiervan werken 23 bedrijfsvoerders in continudienst, 11 in het Centrum-1en 12 in Centrum-2. Er is een 

scheiding aangebracht in de bedrijfsvoeringstaken tussen de beide centra. Centrum-1 voert alle taken uit met 

betrekking tot bedrijfsvoering van het transmissienet en balanshandhaven in het Noordelijke deel van Engeland, 

Wales en Schotland en Centrum-2 voert de bedrijfsvoering van het transmissienet in het Zuidelijke deel plus de 

stratiegie van Noord, Zuid en Schotland.  
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NGET onderkent vijf soorten diensten; een ochtenddienst van 7h30 – 14h30, middagdienst van 14h30 – 21h30, 

een nachtdienst van 21h00 tot 7h30, een weekenddagdienst van 7h30 – 19h30 en een weekendnachtdienst van 

19h30 tot 7h30. De 135 bedrijfsvoerders worden in wisselende diensten in de beide centra ingerooster.  

 

SCADA / EMS systeem 

NGET heeft een SCADA/EMS systeem van General Electric “ XA/21”. NGET is voor zover bekend het enige 

elektriciteitsbedrijf in Europa dat een EMS systeem van GE heeft aangeschaft.  

Op dit SCADA / EMS zijn de volgende deelfuncties geinstalleerd:  

 SCADA;  

 Netwerk Applicaties, met de functies Loadflow, State Estimator, Contingency Analysis;  

 Optimal Power Flow;  

 Spanning en blind vermogensplanning;  

 Automatic Generation Control;  

 Dispatcher Training Simulator.  

 

Het SCADA/EMS systeem is dubbel uitgevoerd met een Emergency backup systeem in Warwick op 150 

kilometer van Wokingham. Het uitwijkcentrum heeft een identieke infrastructuur, echter biedt beperkte uitwijk 

mogelijkheden. Het wordt gebruikt voor testwerkzaamheden en in geval van calamiteit voor balanshandhaven en 

voor schakelhandelingen. Het uitwerkcentrum wordt alleen in voorkomende gevallen bemand.  

De meeste standaard displays in het SCADA/EMS systeem waren niet geschikt voor de toepassing in de 

operationele bedrijfsvoering. Daarom heeft NGET de meeste SCADA / EMS displays intern ontwikkeld en in 

eigen beheer genomen. De actuele schakeltoestand van het net wordt in het centrum op de vele displays en op 

een groot video-scherm geprojecteerd.  

De alarmen in het SCADA systeem worden gefilterd op prioriteit en op verantwoordelijk, Area of responsibility. 

De alarmen kunnen in bijzondere situaties op prioriteiten worden gesorteerd.   

NGET verwacht voor de komende jaren ontwikkelingen op het gebied van Web-based display interface, 

Enterprise Historian (historische data opslag), verbetering van Display Visualisatie en Phasor Measurements.  

 

D.8 Transmission System Operator RTE uit Frankrijk  

Elektriciteitinfrastuctuur 

Gestionnaire Du Reseau de Transport D‟Electricite (RTE) is de netbeheerder van de 400 kV, 225 kV, 150 kV, 90 

kV en 63 kV hoogspanningsnetten in Frankrijk. RTE is op 1 juli 2000 opgezet als een business unit van 

Electricite de France (EDF) met een eigen management. EDF is de grootste elektriciteitsproducent en 

distributeur in Frankrijk. De staat is de belangrijkste aandeelhouder in EDF met 70%.  

De Wet van 10 februari 2000 was de eerste stap naar de modernisering en ontwikkeling van de 

elektriciteitsdiensten in Franrijk. Deze Wet moest de voorwaarden scheppen voor de liberalisering van de Franse 

elektriciteitsmarkt. De Wet van 9 augustus 2004 verklaarde RTE officieel als de onafhankelijke netbeheerder in 

Frankrijk. Hiermee vervult RTE een belangrijke publieke taak die vastgelegd zijn in contracten met de overheid 

en uitgevoerd worden onder toezicht van de Franse Energie Regulator, Commission de Régulation de l'Energie 

(CRE). Sinds 25 september 2005 is EDF een staatsbedrijf en onderdeel van de EDF Groep.  

 

RTE is verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering, onderhoud en ontwikkeling van de hoogspanningsnetten vanaf 

63 kV en hoger. Deze activiteiten zijn verdeeld over 2 business units:  

1. power system division; deze bestaat uit het Nationale Controle Centrum (CNES) en de zeven regionale 

Controle Centra (URSE) 

2. transmission division; deze bestaat uit een nationaal centrum voor netontwikkeling en de zeven regionale 

netten belast met het onderhoud van deze netten.  
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Figuur D.7 Organisatie van het hoogspanningsnet in Frankrijk (bron: RTE). 

 

Van het totale personeelsbestand van 8 400 medewerkers zijn 85% werkzaam bij de twee units. Deze mensen 

zijn samen verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering, ontwikkeling en onderhoud van de netten. RTE heeft het 

grootste elektriciteitsnetwerk in Europa met een lengte van meer dan 100.000 kilometer hoogspanningslijnen en 

36 internatikonale grensverbindingen met Belgie (5), Duitsland (6), Zwitserland (11), Italie (4), Spanje (6) en 

Engeland (4). RTE is een belangrijke speler in de ontwikkeling van de Europerse elektriciteitsmarkt.  

 

 400 kV 225 kV 150 kV 90 kV 63 kV 

Luchtlijnen [km] 21 012 25 490 1 061 15 048 33 807 

Kabels [km] 3 902 2 406 1 945 

Stations 138 530 26 508 1 288 

Tabel D.2 Geografische lengte van het hoogspanningsnet van RTE per spanningsniveau. 

 

Het totaal opgestelde productievermogen is 116 Gigawatt (GW), dat met meer dan 100 eenheden wordt 

opgewekt met een mix van brandstoffen. Frankrijk heeft een productieoverschot dat groter is dan het totaal 

opgesteld vermogen in Nederland. Dit komt door het nucleaire aandeel (77%) bij de opwek van elektriciteit als 

brandstoftype. Nucleaire eenheden draaien over het algemeen met een constante last, vanwege de stabiliteit. Het 

overschot aan vermogen wordt geexporteerd. Gemiddeld 6,5 GW tot maximaal 12.4 GW van het opgewekte 

vermogen wordt naar de omringende landen via de grensverbindingen geexporteerd.  

 

Brandstoftype Nucleair Kolen Olie Hydro Wind Overig Totaal 

[GW] 63.3 7.9 6.4 25.4 3.1 10.7 115.9 

[%] 76.9 4.3 0.4 11.6 0.7 6.1 100 

Tabel D.3 Opgesteld productievermogen en opwek per brandstoftype.  

 

De opgetreden piekbelasting was 89.0 GW op 17 december 2007 en het minimum lag op 31,6 GW op 19 

augustus 2007.  

 

Bedrijfsvoering 

       CNES = Centre National d’Exploitation du Système (NCC) 

       URSE = Unités Régionales du Système Électrique (7 RCC’s) 
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Het nationale Controle Centrum (CNES) van RTE staat in Parijs. Het terrein waarop CNES staat is beveiligd en 

als een klein dorp gebouwd met de benodigde voozieningen. Het hele Franse 400 kV hoogspanningsnet wordt 

vanaf dit centrum continu bewaakt. De 225/150/90/63 kV hoogspannetten zijn verdeeld in zeven regio‟s met elk 

een eigen gegied en bedrijfsvoeringcentrum. CNES bewaakt de 400 kV netten en de grensverbindingen met de 

omringende landen, terwijl de zeven regionale centra de netten in de regio‟s bewaken en besturen. CNES 

coordineert de taken in de 400 kV netten, maar voert geen schakelopdrachten uit. Regionale centra voeren alle 

schakelopdrachten uit in de hoogspanningsnetten, dus ook in de 400 kV netten. Het 400 kV net dat in het 

voorzieningsgebied van een regionaal gebied valt, voert de schakelopdrachten uit. Voor het schakelen in het 400 

kV geeft het NCC autorisatie aan het regionale centrum. CNES voert de volgende activiteiten uit:  

 handhaven van de balans tussen productie en belasting 

 bewaken en coördineren van de spanningsgrenzen (380 kV  U  420 kV) 

 continu bewaken van de transporten in de 400 kV netten (N-1) 

 plannen, bewaken en coördineren van transporten op de grensverbindingen (cross-border mangement 

 Loss management (kopen van netverliezen) 

 onderhoudsplanning en bedrijfsvoering van de 400 kV netten  

 uitvoeren van de operationele planning  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur D.8 Organisatie van de operationele bedrijfsvoering bij RTE (bron: RTE). 

 

De regionale centra voeren soortgelijke taken uit, maar dan in de 225 kV netten en lager. De hoofdtaken zijn, 

bewaken van de transporten in 225 kV netten en lager en de transporten in de 400 kV netten om CNES te 

ondersteunen, uitvoeren van de schakelopdrachten, bewaken van de spanning in de betreffende regio.  

De bedrijfsvoering bij CNES is georganiseerd rond de Day Ahead (D-1) en realtime activiteiten. Day Ahead 

wordt uigevoerd door 17 operators, verdeelt over de activiteiten belastingvoorspelling (3), simulatie van 

productie en belasting prognose (4), (N-1)-analyse (6) en planning interconnecties (4). De realtime activiteiten 

worden uitgevoerd door 40 operators, verdeelt over biedingen (8), balanshandhaven (16), interconnecties (8) en 

senior operators (8).  

 

Het NCC is ingericht met 9 bedieningsposten, vier voor Day Ahead en 5 voor realtime bedrijfsvoering. De Day 

Ahead acitiviteiten worden meestal zeven dagen per week in de dagdienst uitgevoerd van 10h30 tot 21h30. De 

realtime acitiviteiten worden 24 uur per dag 7 dagen per week en in drie wisselende diensten uitgevoerd; een 

ochtenddienst van 7h00 – 15h00, middagdienst van 15h00 – 23h00 en een nachtdienst van 23h00 tot 7h00.  
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SCADA / EMS systeem 

RTE CNES heeft een SCADA/EMS systeem van de firma Atos Origin van de Schlumbergergroep. Dit systeem 

draait op een Tru64 Unix operating systeem. Een vrij onbekende SCADA systeem in de elektriciteitsector. RTE 

heeft dit systeem een aantal jaar geleden aangeschaft en geleidelijk uitgebreid met software die in eigen R&D 

afdeling is ontwikkeld. Het SCADA / EMS van RTE bestaat uit de deelfuncties:  

 SCADA deelfunctie van Atos Origin 

 Operator Load Flow, intern ontwikkeld 

 State Estimator, intern ontwikkeld  

 Contingency Analysis, intern ontwikkeld  

 Automatic Generation Control,  intern aangepast 

 Dispatcher Training Simulator; intern ontwikkelt en draait op een apart systeem. 

  

Het SCADA/EMS systeem is dubbel uitgevoerd. Het back up systeem (ECC) is op 50 meter van het CNES 

gebouw in een ondergrondse bunker opgesteld. Bij een eventuele calamiteit kunnen de operators binnen enkele 

minuten uitwijken en de bedrijfsvoeringsactiviteiten vanaf het ECC uitvoeren. Het ECC wordt elke twee 

maanden test. Alle regionale centra zijn dubbel computersysteem uitgevoerd. De  beschikbaarheid ervan hangt af 

van de redundante hardware en software componenten en de database.  

 

RTE heeft een stervormige glasvezel netwerk infrastructuur (ROSE) voor de uitwisseling van data vanaf de 

stations naar CNES. Dit landelijk glasvezelnetwerk is in de aarddraden op de hoogspanningsmasten ingebouwd. 

CNES en de regionale centra zijn met verbonden via een centraal systeem ARTERE, waarop alle data vanuit de 

stations, centrales en externe TSO‟s worden verzameld. Alle data van de 400 kV en 225 kV netten en centrales 

worden in CNES verzameld en verwerkt, en zijn ook beschikbaar in de zeven regionale centra. De landelijke 

frequentie vermogensregeling heeft een 3
e
 onafhankelijke kanaal.  

De actuele schakeltoestand van het 400 kV en 225 kV netten wordt in het centrum op een groot video-wal 

zichtbaar gemaakt. Weerszijden staan twee kleine video-wals, aan de rechterkant de resultaten van de N-1 

analyse en aan de linkerkant het productieoverzicht.  
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Bijlage E 
 

 

E.1 Verkeersleidingcentrum Nederland  

Achtergrond  

Rijkswaterstaat (RWS) is de uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat die de 

infrastructurele hoofdnetwerken in Nederland aanlegt, beheert en ontwikkelt. Rijkswaterstaat beheert 3500 

kilometer hoofdwegennet, waarvan 2250 kilometer autosnelweg en 1250 kilometer niet-autosnelweg. RWS 

werkt intensief samen met andere wegbeheerders om de verkeersstroom effectief te kunnen managen. Deze 

samenwerking wordt vormgegeven vanuit het VerkeersleidingCentrum Nederland (VCNL) in Utrecht en vijf 

Regionale VerkeersCentrales (RVC‟s) in Noord-Holland, Zuid-Holland, Midden-Nederland, Noord-Brabant en 

Noord- en Oost Nederland.  

VCNL, voorheen Traffic Information Centre (TIC), bestaat vanaf 2004 en valt onder RWS dat de landelijke taak 

van operationeel verkeersmanagement vervult. VCNL verstrekt op de hoofdwegen route- en verkeersinformatie. 

Route informatie is de keuze van de route van A naar B en verkeersinformatie is de toestand van en op de 

wegen. Deze route en verkeersinformatie wordt bepaald door het verzamelen, verwerken en verspreiden van de 

informatie.  

 

Verzamelen van gegevens  

Voor het verzamelen van verkeersgegevens is ongeveer 1700 kilometer autosnelweg voorzien van 

detectielusparen in de weg. Deze lussen zitten in de wegen waar de doorstroomsnelheid regelmatig lager is dan 

50 km/h. Er is sprake van file als de snelheid over een afstand van 2 kilometer lager is dan 50 km/h. Op 

belangrijke autosnelwegen zijn op regelmatige onderlinge afstand van 500 meter per rijstrook detectielusparen 

in de weg aangebracht. Deze detectielussen zijn verbonden met detectorstations langs de weg, die de 

verzamelde informatie overdragen naar onderstations. De verzamelde gegevens worden iedere minuut aan de 

centrale doorgegeven, om een actueel overzicht van het verkeer te verkrijgen. De onderstations staan opgesteld 

langs de weg bij het autosnelwegsignaleringsysteem. Op wegen waar geen lussen geplaatst zijn, maakt VCNL 

gebruik van statische en dynamische waarnemers zoals binzinepomphouders, buschauffeurs en ANWB 

roadguards. Andere partners om verkeersgegevens te verzamelen zijn videocamera‟s, weginspecteurs en KLPD-

spitsteams, regiopolitie, brandweer, ambulancedienst, provinciale en gemeentelijke wegbeheerders en 

spitsinspecteurs van de dienstkring.  

 

Verwerken van gegevens 

De bewerking van de ruwe data gebeurt op diverse plaatsen in het land. De onderstations langs de wegen zijn 

via een telecommunicatienetwerk verbonden met de centrale computer  in het Centrum, die de communicatie 

met de onderstations verzorgt, de verkeersgegevens binnenhaalt en verwerkt, de gewenste beeldstanden 

berekent en een opdracht naar het onderstation stuurt. De bewerkte informatie wordt zonodig aangevuld met 

informatie over wegafsluitingen, wegwerkzaamheden, ongevallen, spookrijders en weersomstandigheden. De 

centrale computer is verbonden met de bedieningsposten in het Centrum, waarop de verkeersgegevens via een 

grafisch kleurenscherm wordt gevisualiseerd. Vanaf een bedieningspost kan een operator het gehele systeem 

bewaken, bedienen en besturen.  

 

 

 

Verspreiden van gegevens 
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De wegbeheerder voorziet de weggebruikers met steeds meer informatie om de verkeersafwikkeling zo efficient 

en veilig mogelijk te laten verlopen. Deze informatie kan een dwingend, adviserend, waarschuwend of 

informerend karakter hebben. Gebruikelijk is om de informatie buiten het voertuig te presenteren, echter er is 

een geleidelijke ontwikkeling gaande waarbij steeds meer informatie in het voertuig wordt gepresenteerd via 

een boordcomputer. Dit betekent dat voertuigen van herkomst naar bestemming begeleid worden over de weg 

met realtime informatie. 

In het proces van verzamelen, verwerken en verspreiden vormt verspreiden de eindschakel. De verwerkte 

verkeersgegevens worden via verschillende systemen naar de gebruikers gecommuniceerd. VCNL verzamelt de 

benodigde gegevens uit verschillende bronnen zoals sensoren, meldingen van waarnemers en van de vijf RVC‟s. 

Voor de uitwisseling van gegevens zijn de vijf regionale centra en VCNL via een telecommunicatienetwerk met 

elkaar verbonden. De vijf RVC‟s verstrekken de actuele verkeersinformatie in de regio‟s, terwijl VCNL op 

landelijk niveau verstrekt. VCNL stelt de informatie beschikbaar aan marktpartijen zoals wegbeheerders, 

politiediensten, ANWB, Verkeersinformatiedienst (VID) en TomTom. Deze zogenaamde service providers 

zorgen ervoor dat de informatie bij de weggebruikers komt via internet, radio, televisie en navigatiesystemen.  

 

Wegverkeersleiding 

Het bewakingscentrum van VCNL en van RVC Midden-Nederland bevindt zich naast elkaar in hetzelfde 

gebouw in Utrecht. Beide centra zijn toegankelijk voor operators van zowel VCNL als RVC. VCNL vervult 

vanuit het centrum de taak van operationeel verkeersmanagement. Dit doen zij 24 uren per dag, 7 dagen per 

week en 365 dagen per jaar om de Nederlandse weggebruikers optimaal van dienst te kunnen zijn.  

VCNL in Utrecht is ingericht met drie bedieningsposten naast elkaar met een vierde post voor de coördinator 

ongeveer 4 meter achterin op een verhoging van 50 cm recht achter de drie posten. Alle posten kunnen als 

elkaars back-up gebruikt worden. VCNL werkt met drie wachtdiensten, een ochtenddienst van 7h00 – 15h00, 

een middagdienst 15h00 – 23h00 en een nachtdienst van 23h00 – 7h00. Deze drie wachtdiensten worden door 12 

wegverkeersleiders geleid. De ochtend en middagdienst bestaan uit drie verkeersleiders en één coördinator, 

terwijl de nachtdienst bestaat uit één verkeerleider en een coördinator.  

Wegverkeersleiders hebben in de verkeerscentrales een operationeel handboek met daarin een protocol voor elk 

onderwerp.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur E.1 Bedrijfsvoeringcentrum van Verkeerleidingcentrum Nederland in Utrecht met 12 schermen per post. 
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De informatie vanuit de onderstations wordt iedere minuut aan de centrale computer in het centrum  

overgedragen, bewerkt en gepresenteerd op de computerschermen en op een groot video-wall omgeven door 

kleine beeldschermen. Elk beeld kan op de video-wall getoond worden. Er zijn drie werkplekken elk voorzien 

van twaalf schermen, in drie clusters van vier schermen, twee bij twee opgesteld. De operator krijgt vanaf de 

middenpositie een goed overzicht van de beschikbare informatie op de schermen en kan naar keuze van beeld 

wisselen. Hierdoor is meer informatie tegelijk beschikbaar op de verschillende scheremen. De operator krijgt een 

alarm per 5 minuten in het centrum als er bijzonderheden op de weg plaatsvinden bijvoorbeeld als een voertuig 

op de spitsstrook stilstaat.  

RWS ontwikkelt een verkeerscentrum van de toekomst. Doel hiervan is dat alle Regionale Verkeerscentra 

geharmoniseerd worden qua inrichting, bedrijfsvoering, opleiding en netwerkmanagementsysteem. Dit resulteert 

in voordelen op het gebied van kostenbesparing, consistent opleidingprogramma, doorstromen naar een ander 

centrum, kennis delen et cetera.  

 

Traffic Management System (TMS) 

Een TMS is een verkeersmanagement systeem voor het bewaken en besturen van het wegverkeer en is 

vergelijkbaar met een SCADA systeem. Een TMS zorgt primair voor een betere doorstroming op de weg, maar 

zorgt ook voor veiligheid en milieu. Koppeling van deze systemen met verontreinigingsmetingen geven inzicht 

in de mate waarin het verkeer het milieu belast. De verkeersstroom kan op basis van deze gegevens zodanig 

worden bijgestuurd, dat uitstoot en energieverbruik van het verkeer zo goed mogelijk met elkaar in 

overeenstemming kunnen worden gebracht.  

 

Een TMS systeem bestaat uit een Data Acquisitie functie en een Supervisory Control functie. De Acquisitie 

functie zorgt voor het verzamelen van de data van de verschillende bronnen uit het veld zoals video camera‟s, 

sensoren in het wegdek, radars en politie en het overdragen van deze informatie via een 

telecommunicatienetwerk naar het verkeerscentrum. Het TMS systeem kan de verzamelde informatie verwerken, 

analyseren en de toestand op displays in het centrum op grafische user interface presenteren. Een 

geprogrammeerd algoritme in het TMS bepaalt aan de hand van de beschikbare informatie hoe een knelpunt het 

beste opgelost kan worden. Het resultaat hiervan kan dan naar de weggebruikers teruggemeld worden via de 

signaleringsborden.  

 

RWS heeft in 1970 een eenvoudig TMS systeem bij Philips aangeschaft. Het TMS systeem is toentertijd in 

opdracht van RWS door Philips op maat ontworpen, gebouwd en aan RWS geleverd. TMS systemen waren in de 

jaren zeventig van de vorige eeuw nog volop in ontwikkeling. Destijds was het nog niet mogelijk een standaard 

TMS systeem aan te schaffen, gezien de stand van de computertechnologie. RWS is later op een TMS systeem 

overgestapt van de firma PEEK Traffic bv uit Amersfoort. Een bedrijf dat gespecialiseerd is in het ontwikkelen 

van hoogwaardige oplossingen voor verkeerstechnische problemen.  

Het Centrum in Utrecht maakt gebruik van een netwerkmanagement systeem, Motorway Traffic Management 

System (MTM), voor het bewaken en besturen van het wegverkeer in Midden en Noord-Nederland. Het back-up 

systeem bevindt zich in een ondergrondse bunker in het hoofd gebouw.  

 

Functie wegverkeersleider 

Operationeel verkeersmanagement op landelijk niveau behelst de taken: 

1. Landelijk verkeersmanagement; dit is het efficiënt en veilig verdelen van voertuigen over schaarse ruimte 

en tijd. Concreet is dit het bewaken en monitoren van de verkeersstromen, doorstroom op gang houden. 

2. Actuele verkeersinformatie; VCNL is de bron van actuele verkeersinformatie. Hierover zijn afspraken 

gemaakt met service providers zoals ANWB, VID, Vialis en TomTom. Deze partijen zorgen ervoor dat de 

informatie bij de weggebruikers terecht komt via radio, televisie en internet.  
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3. Incidentmanagement; het nemen van maatregen om de weg zo snel mogelijk vrij te geven na een incident 

met als doel de verkeersveiligheid en verkeersdoorstroming te bevorderen, de ontstane schade te beheersen 

en de belangen van mogelijke slachtoffers te behartigen.  

4. Gedragsbeïnvloeding; het stimuleren van weggebruikers tot verkeersveilig gedrag. Dit kan via 

infrastructure maatregelen, signalering op de wegen, snelheidslimiet, educatie et cetera.   

 

E.2 ProRail BV   

Achtergrond 

ProRail BV is de beheerder van het spoorwegnet in Nederland, een dochteronderneming van Railinfratrust BV 

(RIT). RIT is bij de verzelfstandiging van de Nederlandse Spoorwegen in 1995 als een zelfstandig bedrijf 

opgericht met de drie NS organisaties; NS Railinfrabeheer (RIB), Railned en NS verkeersleiding (RVL). Deze 

drie organisaties werkten voor het ministerie van Verkeer en Waterstaat om de overheidstaken los te koppelen 

van de Nederlandse Spoorwegen. Op 1 juli 2002 is RIT uit de NS-holding gehaald en op 1 januari 2003 zijn de 

drie RIT dochters gefuseerd tot ProRail BV met de bedrijfseenheden Railinfrabeheer BV, Railverkeersleiding 

BV en Railned BV. Railned BV houdt zich bezig met de veiligheid van het spoorwegnet. 

ProRail BV zorgt voor de capaciteit, betrouwbaarheid en veiligheid op het spoorwegnet en beheert ongeveer 

6.500 kilometer spoor op het grondgebied van 415 gemeenten, 3000 overwegen, 4.500 kilometer bovenleiding, 

8600 wissels en 385 treinstations. Op het Nederlandse spoorwegnet rijden elke dag circa 5400 reizigerstreinen 

en ruim 300 goederentreinen van 30 verschillende vervoerders. ProRail vervoert 1,2 miljoen reizigers en 100.000 

ton goederen per dag.  

 

De 10 reizigersvervoerders en 15 goederenvervoerders zijn de klanten van ProRail. NS is de grootste klant. Deze 

vervoerders zorgen voor een druk treinverkeer op het spoorwegnet. ProRail houdt de capaciteit van het 

treinverkeer goed in de gaten. Dit doen zij door de ruimte op het spoor te verdelen door te bepalen wie van het 

spoor gebruik mag maken. Hierbij leggen ze criteria voor aan de vervoerders vastgelegd in netverklaring en 

toegangsovereenkomsten. ProRail zorgt voor de eerlijke verdeling van de ruimte op het spoor voor alle 

vervoerders. Vervoerders maken hun gewenste dienstregeling bekend aan ProRail en de landelijke centra 

combineren deze diensten tot jaarplannen. Regionale verkeersleidingposten krijgen 36 uren voor aanvang een 

lokaal plan met daarin nadere uitwerking van de jaarplannen. De jaarplannen geven aan of treindienst mogelijk 

is, terwijl de lokale plannen aangeven over welk spoor het treinverkeer zal rijden. Stel, een vervoerder wil van 

station A naar Station B. Dit traject doorkruist meerdere regionale gebieden en gebieden van meerdere landelijke 

centra. Het landelijke centrum regelt de ruimte op het spoor en verwerkt deze treindienst in een jaarplan. Dit plan 

wordt vervolgens met de overige drie landelijke centra gecommuniceerd. De regionale centra krijgen een lokaal 

plan via hun computersysteem. Dit lokaal plan bevat alleen informatie die voor een regionale post van belang is, 

dus de treindienst van traject A naar B.  

 

Treindienstleiding 

De treindienstleiders regelen het treinverkeer op het spoorwegnet in heel Nederland. Dit gebeurt vanuit vier 

landelijke verkeersleidingcentra in Amsterdam, Eindhoven, Rotterdam en Zwolle en 13 regionale 

verkeersleidingposten. De regionale posten bestrijken een klein gebied. Drie tot vier regionale posten vormen 

een groter gebied en vallen onder een van de vier landelijke verkeersleidingcentra. In de vier landelijke centra 

werken in totaal 80 treindienstleiders en 1300 in de dertien regionale posten. Een van de dertien regionale 

verkeersleidingposten staat naast station Utrecht Centraal. Een ruimte van ongeveer 15 bij 20 meter ingericht 

met drie carrousel posten elk voorzien van vijf werkplekken en een afzonderlijke post. Totaal kunnen 16 

treindienstleiders tegelijk het treinverkeer in Utrecht en omstreken regelen. Zij regelen het treinverkeer door het 

bedienen van seinen en wissels.  
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In de regionale verkeersleidingpost Utrecht werken totaal 80 treindienstleiders in drie dienstblokken van 7h00 – 

15h00, 15h00 – 23h00 en van 23h00 – 7h00. Er is ook een aflosdienst aanwezig van 8h00 – 16h00 en van 16h00 

– 24h00 om de treindienstleiders na 4 uren te vervangen. Treindienstleiders zijn verplicht na 4 uren arbeid achter 

elkaar een rustpauze te nemen van een half uur. Er zijn ook twee planners aanwezig van 06h30 – 14h00 en van 

16h30 – 00h30 voor eventuele storingen en calamiteiten. 00h30.  

 

De verkeersleidingpost in Utrecht wordt in de vroege en late dienst bemensd door 6 treindienstleiders, 5 

informatiemedewerkers, 3 calamiteiten medewerkers, één planner en één senior treindienstleider. De planner en 

senior treindienstleider zijn ‟s nacht niet ingeroosterd, wel één informatiemedewerker. Tijdens storingen of 

calamiteiten zorgen de treindienstleiders dat er binnen 15 minuten voor bijsturing van het lokale plan plaatsvindt, 

terwijl de planners zorgen voor het bijsturen van de treindienst voor de komende 4 uren. De planning van de 

dienstroosters wordt gemaakt met het softwareprogramma Rostar.  

 

Ter ondersteuning van de operationele taken is op elke verkeersleidingpost een “werkwijze handboek” en een 

“handboek versperringsmaatregelen” aanwezig. De “werkwijze handboek" beschrijft de verantwoordelijkheden 

van de treindienstleider, handelen in bijzondere situaties en operationele voorschriften en het “handboek 

versperringsmaatregelen” tekeningen met spoorlijnen en de te maatregelen bij eventuele versperringen.  

 

Bedrijfsvoeringsysteem 

De treindienstleiders regelen het treinverkeer in Utrecht en omgeving met een procesleidingsysteem of 

bedieningsysteem van de firma Movares. Dit systeem is in 2000 aangeschaft, draait op een Linux 

besturingsysteem met hardware van Tribase. Het systeem is in opdracht van ProRail op maat gemaakt. De 

standaard functies van dit systeem zijn, bedienen van wissels en seinen, bedienen van seinverlichting, plaatsen 

van verhinderingen op seinen en wissels, instellen van rijwegen met seinen en wissels.  

De computersystemen van de vier landelijke verkeersleidingcentra zijn onderling met elkaar gekoppeld via een 

glasvezelnetwerk. Het landelijke verkeersleidingcentrum en de regionale verkeersleidingposten die daaronder 

vallen zijn ook via een glasvezelnetwerk met elkaar gekoppeld.  

 

Een treindienstleider is verantwoordelijk voor een stukje van het spoorwegnet in een bepaalde regio. Samen met 

de andere treindienstleiders bestrijken ze het hele gebied in een regio. De bediening en regeling van het 

spoorwegnet gaat via een overzichtschema op een computerbeeldscherm. Een vereenvoudigd model van het 

spoorwegnet is in het computer systeem gesimuleerd. De actuele informatie van het spoorwegnet, treinen, seinen 

en wissels wordt in het spoorwegmodel met verschillende kleuren weergegeven. De kleuraanduidingen geven de 

toestand van het spoorwegnet weer. Een witte kleur geeft aan dat het spoor vrij is en een rode, dat het verhinderd 

is. Een open wit rondje langs het spoor betekent dat het sein in de blokkeerstand staat, de kleuren rood, wit en 

groen zijn vergelijkbaar met de kleuren in het autoverkeer.  

 

De hardware infrastructuur bestaat uit een primaire server en een hot stand-by server, een database server, een 

ontwikkel server, een simulatie server, enkele communicatie servers en servers voor de besturing van de 

werkplekken. Elke werkplek is voorzien van 5 schermen, “19 inch”, waarop de actuele informatie over het 

treinverkeer gepresenteerd kan worden. De verkeersleidingposten zijn niet uitgerust met een wandschema of 

video-wall voor een actueel overzicht van het spoorwegnet. De treindienstleiders kunnen alle actuele informatie 

van de te regelen regio op de vijf schermen, presenteren, raadplegen en de bediening uitvoeren.  
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Het systeem genereert ongeveer 500 alarmen tijdens spitsuren. Deze alarmen zijn onderverdeeld in twee 

categorieën. Categorie A bestaat uit storingen en calamiteiten zoals stroomstoringen, overwegstoringen en 

seinstoringen, wisselstoringen, storing in de bovenleiding. Een Categorie A alarm genereert een akoestisch 

signaal en een visueel pop-up venstertje met een kwiteercode op het scherm. Een categorie A alarm moet eerst 

afgehandeld worden, voordat men verder kan gaan met de werkzaamheden. Categorie B alarmen zijn tekstuele 

meldingen die op het scherm verschijnen zonder een kwiteer optie. Treindienstleiders krijgen alleen die alarmen 

van het gebied waarvoor zij verantwoordelijk zijn.  

 

Functie treindienstleider 

De hoofdtaken van een treindienstleider in een regionale verkeersleidingpost bestaat uit:  

 Regelen van het treinverkeer op het spoorwegnet; 

 Treinen volgens plan laten rijden, zorgen dat treinen op tijd vertrekken en aankomen op een station;  

 Bedienen van seinen en wissels;  

 Coördineren van storingen;  

 Informeren van reizigers;  

 Verstrekken van actuele reisinformatie in de stations via radio en teletekst.  

 

E.3 Luchtverkeersleiding Nederland  

Achtergrond 

Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) verzorgt de luchtverkeersleiding aan het burgerluchtverkeer in het 

gebied waarvoor Nederland verantwoordelijk is gesteld, dit is het vlucht informatiegebied Amsterdam, zoals 

getoond in figuur E.2. Dit is het gebied boven Nederland en een groot deel van de Noordzee. Dit doen zij vanaf 

het luchtverkeersleidingcentrum in Schiphol-Oost.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur  E.2 Vlucht informatiegebied Amsterdam (bron: LVNL). 

 

Luchtverkeersleiding 

In het operationele centrum in Schiphol-Oost werken in totaal 200 verkeersleiders voor Area Control en 

Approach Control in wissende diensten. Hiervan werken ongeveer dertig voortdurende in het centrum om het 

luchtverkeer te begeleiden. Een centrum ter grootte van een voetbalveld waar nauwelijks daglicht binnenkomt. 

Hier zitten de meeste verkeersleiders. Zij houden het Nederlandse luchtruim in de gaten, terwijl vanuit de toren 

alleen de vertrekkende en landende vliegtuigen worden aangestuurd.  
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De luchtverkeersleiders voeren de werkzaamheden uit in verschillende diensten en uiteenlopende tijden. De 

diensttijden variëren afhankelijk van de (werk)dag en het moment van de dag. Operationele diensten kunnen 

beginnen om 5h30 en eindigen om 11h30, terwijl een bureaudienst loopt van 10h30 tot 17h30. Het plannen van 

de dienstroosters is een complexe activiteit en is belegd bij een apart roosterbureau die de roosters maken en 

beheren. Dit gebeurt met een op maat gemaakt software programma.  

 

Het International Civil Aviation Organisation (ICAO) stelt strenge eisen aan de werktijden van 

luchtverkeersleiders. ICAO is een organisatie die als doel heeft de standaarden voor de internationale luchtvaart 

op te stellen ter verbetering van de luchtvaart. ICAO schrijft voor dat verkeersleiders om het 2 uur een pauze van 

een half uur moeten houden. Hierop wordt streng toezicht gehouden.  

De kerntaken van luchtverkeersleiding zijn:  

 Luchtverkeersleiding; dit is het regelen van het luchtverkeer door het geven van aanwijzingen aan 

bestuurders van luchtvaartuigen. Luchtverkeersleiding bestaat verder uit algemene verkeersleiding - Area 

Control, naderingsverkeersleiding – Approach Control en plaatselijke verkeersleiding – Aerodrome Control.  

 Vluchtinformatieverstrekking; dit is het geven van inlichtingen tijdens een vlucht voor een veilige vlucht.  

 Alarmering; waarschuwen en bijstaan van betrokken instanties die aan hulpbehoevende luchtvaartuigen hulp 

verlenen in de vorm van redding.  

 

Het werkgebied van Tower Control en Approach Control hangt nauw samen. Het roosterbureau houdt rekening 

mee dat luchtverkeersleiders op beide werkgebieden worden ingeroosterd. Het werkveld van Area Control omvat 

een veel groter luchtruim. Area Controllers kunnen wel ingezet worden voor Tower en Approach Control, terwijl 

omgekeerd nooit voorkomt. Luchtverkeersleiders hebben in het centrum operationele documenten voorhanden. 

Deze bevatten allerlei operationele voorschriften wat ze moeten doen en een Operational Instructional Manual 

hoe ze de apparatuur moeten bedienen.  

 

Bedrijfsvoeringsysteem  

Voor de uitvoering van de luchtverkeersdiensten heeft LVNL een operationeel systeem genaamd, Amsterdam 

Advanced Air Traffic Control (ATC) system. Dit systeem is in 1998 in opdracht van LVNL op maat gemaakt 

door de firma Raytheon Electronic Systems (RES) uit Lexington, Massachusetts. De basis functionaliteit van dit 

systeem bestaat uit de begeleiding van vliegtuigen naar luchtroutes, Approach Control en vluchtdata gegevens. 

De hardware bestaat uit vier krachtige primair en vier hotstand-by servers draaiend op een Unix 

besturingsysteem. De vier servers sturen vijftig werkplekken aan, waarvan negen Approach Control en 

drieëndertig Area Control, elk werkplek is voorzien van een radarscherm met 3 tot 4 displays. Het back-up 

systeem is een replica van het operationeel systeem en staat opgesteld in hetzelfde gebouw. Op het back-up 

systeem zijn alle niet-kritische processen uitgezet en kunnen weer snel aangezet worden bij een uitwijkactie. 

LVNL voert geen specifiek beleid voor display ontwerp, maar heeft dit verwoord bij aanschaf van het systeem in 

de requirements. Een aparte afdeling Control en monitoren is belast met het afhandelen van alle alarmmeldingen.  

 

Het ATC systeem is voorzien van een zogenaamde “rules” technologie om de presentatie op de displays en 

vlucht data gegevens te besturen. Deze technologie biedt de verkeersleiders de mogelijkheid de procedures zelf 

te wijzigen zonder tussenkomst van dure software ontwikkelaars. Het ATC systeem bestaat uit een operationeel 

systeem en een simulatie en testsysteem. Een standaard ATC systeem bestaat uit de deelfuncties:  
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 Radar Data Processing & Display System (RDPDS); verwerkt radar data om de positie van het vliegtuig te 

bepalen en presenteert de informatie zoals hoogte, grondsnelheid, vliegtuigtype op de radar display. De 

verkeersleiders gebruiken deze informatie voor approach en departure control, terminal control en luchtroute.  

 Flight Data Processing System (FDPS); verwerkt de data van het vluchtplan uit aeronautische berichten die 

de verkeerleiders gebruiken om de vluchtroute te actualiseren, vertrek en aankomsttijd te schatten, verwachte 

tijden op meldpunten, snelheid et cetera.  

 Simulator System (SIM); een replica van de operationele system voor de training en evaluatie van Air Traffic 

Control procedures.  

 

Een ATC systeem is verder voorzien van tientallen andere ondersteunende functies op het gebied van monitoren, 

radar systemen, snelheid, terminal control, area control, vluchtinformatie, et cetera. De communicatie tussen de 

cockpitbemanning en het grondpersoneel gebeurt met moderne hightech apparatuur. Ground-Air communicatie 

komt tot stand met draadloze radio signalen op een daarvoor afgesproken frequentie, terwijl Ground – Ground 

communicatie via glasvezel technologie tot stand komt inclusief communicatie met het buitenlandse partijen en 

met militairen. Alle communicaties en instructies worden door het systeem vastgelegd in de vorm van een 

logboek.  

 

Functie luchtverkeersleider 

De luchtverkeersleiders begeleiden vanuit de verkeerstoren – Aerodrome Control Tower - het startende en 

landende vliegverkeer. De begeleiding geldt voor vliegtuigen tot 5 minuten na vertrek en aankomende 

vliegtuigen vanaf 5 minuten voor de landing. Dit centrum is verantwoordelijk voor alle vliegtuigen op een staal 

van bijna 15 kilometer rondom de luchthaven. De start-up luchtverkeersleider geeft de cockpitbemanning 

toestemming om de motoren te starten en activeert ook het vluchtplan in de computer.  

 

Approach Control begeleid aankomende vliegtuigen van de luchtroutes naar de luchthaven, terwijl Departure 

Control vertrekkende vliegtuigen van de luchthaven naar de luchtroutes begeleid. Het betreft alle vliegtuigen op 

een hoogte van 1.500 tot 10.000 voet. De vaste vertrek- en aankomstroutes zijn wettelijk vastgesteld. De taken 

van de verkeersleiders zijn verdeeld over Approach- en Departure controllers. Dit doen zij vanachter de radar in 

de operationele Zaal van LVNL.  

 

Algemeen luchtverkeersleidingcentrum – Area Control Centre – handelt vliegtuigen, die nog ver verwijderd zijn 

van de luchthaven. Area Control regelt het verkeer op de luchtroutes vertrekkend uit, aankomend in en vliegend 

over Nederland. Dit centrum geeft vliegtuigen instructies over de vlucht door het Nederlandse luchtruim. Het 

gaat om vliegtuigen op een hoogte van 10.000 tot 250.000 voet (circa 8 kilometer). Boven deze hoogte neemt 

Eurocontrol de begeleiding over. Ook worden vliegtuigen doorgegeven aan Approach Control of overgenomen 

van Departure Control. Bij het Area Control Center vindt ook de overdracht tussen een Nederlandse en 

aangrenzende buitenlandse sectoren plaats. In de luchtvaart zijn rechte lijnen afgesproken voor landgrenzen, daar 

geografische landgrenzen niet praktische zijn. De overdracht van het ene naar het andere land vindt precies op de 

grens plaats, terwijl de communicatie eerder tot stand komt.  

 

Op Schiphol vertrekt of landt elke minuut een vliegtuig. De luchtverkeersleiders begeleiden tijdens de piekuren 

ruim 100 vluchten per uur en ruim 11.000 vluchten per week. De luchtverkeersleiders hebben overzicht op de 

radar en beschikken over veel meer informatie dan de cockpitbemanning, dankzij moderne hightech apparatuur. 

Op de radarschermen zijn de vliegtuigen te zien in de vorm van stipjes. Stipjes bewegen naar Schiphol toe en 
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ervandaan. Op kaarten aan de muur zijn de luchtwegen getekend, inclusief afslagen en wachtgebieden, waar 

vliegtuigen in cirkels vliegen als het te druk is om te landen. In de lucht is Pampus, een gebied boven het 

IJsselmeer het belangrijkste verkeersknooppunt. De afslagen liggen heel ver uit elkaar. Vliegverkeer uit het 

oosten slaat al boven Duitsland af naar Schiphol. Bovendien kunnen meerdere vliegtuigen boven elkaar vliegen. 

Om te voorkomen dat vliegtuigen botsen, moet daartussen genoeg afstand zitten, ook in hoogte. Slecht weer 

maakt het werk extra moeilijk. Onder deze omstandigheden hebben piloten directe instructies nodig. Dit stelt 

hoge eisen aan het werk van verkeerleiders voor wat betreft concentratie, snelheid en besluitvorming. Prioriteiten 

stellen is de belangrijke eigenschap van verkeersleiders.  
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Bijlage F 
 

 

 

F.1 Hints voor een goede training  

Wat maakt een training tot een goede leerervaring? Tabel F.1 geeft praktische tips voor een goede training.  

  

# Praktische tips voor een goede training.  

  

1 Het voldeed aan mijn opleidingsbehoefte. 

2 Ik kon zien hoe het op mij van toepassing was. 

3 Er was veel eigen inbreng mogelijk. 

4 Ik kon me direct inleven in de stof. 

5 De uitleg was kort en bondig. 

6 Ik kon me vinden in de voorbeelden die werden gegeven. 

7 Het was van toepassing op mijn baan. 

8 Ik mocht vragen stellen wanneer ik maar wilde. 

9 Ik voelde me geen moment dom. 

10 Ik zag welke richting ik op moest. 

11 Er was allerlei materiaal dat je mocht meenemen. 

12 Het heeft me geholpen mijn werk beter te doen. 

13 De sessie was heel interactief 

14 Ik kon uitproberen eat er was uitgelegd. 

15 Ik kreeg feedback over wat ik had gedaan. 

16 Er was warmte en humor. 

17 Ik heb veel geleerd van de andere deelnemers. 

18 Het materiaal was duidelijk en goed bruikbaar. 

19 Ik voelde dat ik werd gerespecteerd. 

20 Er was veel communicatie over en weer. 

21 De tijd werd goed besteed. 

22 De trainer sprak mijn "taal". 

23 Ik merkte dat ik een bijdrage aan de sessie leverde 

24 Ik heb veel dingen geleer die voor mij nuttig zijn. 

  

Tabel F.1 Voorbeelden van een goede training.  
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F.2 Metacognitieve vaardigheden  

Beschrijving van de metacognitieve vaardigheden volgens Richard Clark (1998) bij goede operators.  

   

# Metacognitieve 

vaardigheid 

Goede operators 

   

1 Plannen Geconfronteerd met nieuwe lesstof, zal de operator beredeneren wat er moet 

worden gedaan, een plan maken om zich de stof eigen te maken, benodigde tijd 

inplannen en materialen regelen.  

   

2 Selecteren Kijkt, luistert, bestudeert, analyseert en sorteert de chaos om essentiële en 

belangrijke elementen te identificeren. Scheidt het goede van het slechte.  

   

3 Verbinden Zoekt continu naar aanknopingspunten met al aanwezige kennis. Probeert de 

nieuwe stof te begrijpen door deze te verbinden met zijn voorkennis. Creëert 

zinvolle persoonlijke analogieen en geheugensteuntjes. 

   

4 Verfijnen Als de nieuwe informatie "binnen" is en de operator ermee oefent, maakt hij of 

zij het helderder. Analogieen en mentale plaatjes worden zorgvuldig toegevoegd 

aan de nieuwe kennis. Verkeerde aannamen of eerder gebruikte leerhulpjes die 

niet meer nodig zijn worden terzijde gelegd.  

   

5 Monitoren Tijdens het leren worden onproductieve strategieën die niet voldoen, vervangen 

door strategieën die meer succesvol lijken. Bij het toepassen van nieuwe kennis, 

past de leerling conceptuele modellen aan en identificeert hij of zijn 

beperkingen van de nieuwe kennis. Verifieert voortdurend het begrip en de 

toepassing en past dat eventueel aan.  

   

Tabel F.2 Metacognitieve vaardigheden in goede operators 
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F.3 Werkplan voor een trainingssessie  

Afbeelding F.3 geeft een werkplan voor een trainingssessie. Dit plan maakt het mogelijk om een eerste stap te 

doen voor het maken van een trainingssessie. Dit plan is niet inhoudsgericht. Het eist dat de leerlingen centraal 

staan. Het begint met de voorwaarde voor een ratio. Het vereist leerlingrichte en prestatiegerichte doelen die 

zinvol en van waarde wordt geacht. Het specificeert de activiteiten die leiden tot het bereiken van doelen. 

Activiteiten moeten een 50-50-balans hebben tussen leerlingen en trainer. Het vraagt dan hoe de leerresultaten 

van de doelen worden geëvalueerd. De laatste stap moet een natuurlijk gevolg zijn van de evaluatie en spontaan 

worden aangepast aan hoe elke leerling het doet.  

Het plan is eenvoudig en beknopt. Je wordt uitgenodigd om na te denken over elke sessie en je plan op te stellen 

met opsommingstekens. Het verzoek is om eerst te concentreren op de leerling. Als de trainingsstrategie is 

gepland, dan volgt de noodzakelijke inhoud die leerlingen kunnen opnemen en vasthouden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding F.3 Werkplan voor een trainingsessie.  

 

 

Naam Sessie 

Doelgroep 

Tijd 

 

 

Ratio 

Leg uit waarom ze dit moeten leren en wat het 

voor hun werk betekent. 

 

 

Doelen 

Vertel wat ze hierna kunnen. 

 

 

Activiteiten 

Geef ze iets om te doen.  

 

 

Evaluatie 

Toets of ze iets hebben geleerd. 

 

 

Feedback 

Controleer geleerde. 

Vertel als ze goed hebben (5a).  

Corrigeer als ze fout hebben (5b). 

1 Ratio 

2 Doelen 

3 Activiteiten 

4 Evaluatie 

 

(Corrigerende) 

5b Feedback 

(Bevestigende) 

5a Feedback OK? 

Nee Ja 
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F.4 Functiebeschrijving  

 

Bedrijfsvoerder schaal 6 

 

Doel van de functie  

Zorgdragen voor de dagelijkse bedrijfsvoering van de landelijke transportnetten om de continuïteit van de 

energievoorziening te waarborgen.  

 

Belangrijkste werkzaamheden  

 Analyseert de netveiligheid om maatregelen te kunnen nemen onder meer door het verzamelen van 

informatie en het uitvoeren van netberekeningen;  

 Maakt het transport van elektriciteit mogelijk;  

 Beoordeelt alarmen en meldingen en neemt maatregelen;  

 Voert bescherm- en herstelacties uit;  

 Participeert in projecten en beheergroepen.  

 

Harde competenties:  

 MBO+/ HBO werk- en denkniveau is nodig voor uitoefening van de functie;  

 Verrichten van ondersteunende en uitvoerend specialistische werkzaamheden en/of het uitvoeren van het 

vastgestelde beleid op het vakgebied. Diepgaande kennis van het vakgebied is vereist, de op te lossen 

problemen betreffen voornamelijk (analyse op) één vakgebied waarbij sprake kan zijn van uitstraling naar 

andere functionele gebieden. Contacten zijn beïnvloedend van aard;  

 De invloed heeft betrekking op het werkresultaat van anderen in ondersteunende zin en op het realiseren 

van de doelstellingen van de eigen werkeenheid. Gevolgen zijn op korte termijn waarneembaar en hebben 

betrekking op een afgebakend functioneel gebied;  

 Het leiden/coördineren van kleine projecten of van deelprojecten;  

 Bedieningsdeskundige (NEN-EN 50110);  

 Detailkennis van 110/150/220kV deelnetten en gericht op het transport;  

 Ingrijpen binnen beslissingskaders van bedrijfsvoerder schaal 8.  

 

Zachte competenties (vb.):  

 Zorgvuldigheid  

 Samenwerken  

 Resultaatgerichtheid  

 Oordeelsvorming  

 

Voorbeeldwerkzaamheden: 

 Voert bediening- en schakelhandelingen uit volgens het VNB plan;  

 Creëert en behoudt een stabiele spannings- en blindvermogen huishouding. 

 



 

Trainingsprogramma voor bedrijfsvoerders van elektriciteitsnetbeheerders: ontwerp, ontwikkeling en implementatie 

 

 TU/e |168 

 

 

Bedrijfsvoerder schaal 7  

 

Harde competenties:  

 HBO werk- en denkniveau is nodig voor uitoefening van de functie;  

 Verrichten van specialistische en/of adviserende werkzaamheden op het vakgebied. Diepgaande kennis van 

en inzicht in het vakgebied is vereist die aansluit bij globale kennis van andere vakgebieden. De op te 

lossen problemen omvatten tevens de afweging van mogelijke consequenties voor andere functionele 

gebieden. Contacten zijn beïnvloedend en diepgaand van aard;  

 De invloed heeft direct betrekking op het realiseren van de doelstellingen van de eigen werkeenheid, het 

vakgebied of de te vervaardigen/te leveren producten c.q. diensten. Gevolgen zijn meestal pas op 

middellange termijn waarneembaar en van omvangrijke aard en hebben betrekking op meerdere functionele 

gebieden;  

 Het leiden/coördineren van projecten of deelprojecten;  

 Bedieningsdeskundige (NEN-EN 50110).Ingrijpen binnen beslissingskaders van bedrijfsvoerder schaal 8.  

 Detailkennis van het 380 kV-net, de systeemdiensten en globale kennis van omringende buitenlandse 

netten.  

 

Zachte competenties (vb.):  

 Zorgvuldigheid  

 Samenwerken  

 Resultaatgerichtheid  

 Oordeelsvorming  

 

Voorbeeldwerkzaamheden:  

 Bewaakt de balans, grijpt in bij verstoringen/(dreigende) calamiteiten en informeert marktpartijen tijdig 

hierover;  

 Handhaaft, beoordeelt en fiatteert de energiebalans;  

 Voert bedieningen en schakelhandelingen uit volgens het VNB plan.  
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F.5 Trainingsprograma Essent Netwerk Zuid 

Het trainingsprogramma van regio Essent Netwerk Zuid, 150 kV netten in de provincies Brabant en Limbrug, is 

hieronder als voorbeeld gegeven.  

 

Doelstelling:  

Trainen van bedrijfsvoerders voor de functie van Senior bedrijfsvoerder met vooropleiding HTS-energietechniek 

en de functie van bedrijfsvoerder met MTS-energietechniek voor de bedrijfsvoering van regio Essent Netwerk 

Zuid.  

   

# Onderwerp Geplande uren voor 

  Sr bedrijfsvoerder Bedrijfsvoerder 

1 Componentenkennis: kennis verwerven van primaire 

en secundaire componenten. 

209 209 

1.1 Hoogspanningslijnen  5 5 

1.2 150/50/30 kV-installaties 32 32 

1.3 Transformatoren  20 20 

1.4 10 kV-installaties 32 32 

1.5 Secundarie installaties 50 50 

1.6 Beveilingingen  70 70 

2 Systeemkennis; inzicht krijgen in het gedrag van 

Essent netten. 

140 87 

2.1 Netopbouw 10 kV, 30 kV, 50 kV, 150 kV, 380 kV 50 31 

2.2 Netgedrag 17 8 

2.3 Praktijkstage  68 48 

3 Operationele kennis: verwerven van praktische 

vaardigheden op de wacht. 

464 147 

3.1 Algemeen / instructies  20 36 

3.2 Schakelen en bewaken 172 92 

3.3 Storingen oplossen in 10 kV, 30 kV, 50 kV en 150 kV 240 11 

3.4 SCADA/EMS: opbouw, bediening, meldingen en EMS 

functies 

32 8 

4  Aanwijzingen; verkrijgen van formele aanwijzingen 

om de functie te kunnen uitoefenen.  

64 20 

4.1 Bedrijfsinstructies 24 12 

4.2 Bedrijfsvoerdersexamen  40 8 

4.3 Bedrijfsvoering en notulen 175 0 

4.4 Actualiseren opleidingsplan en referentiedocumenten 140 0 

 Totaal 1192 463 

    

Tabel F.4 Trainingsprogramma van regio Essent Netwerk Zuid.  
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