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VOORAF

Beter en professioneler samenwerken  •  De kwaliteit en efficiëntie van het werk verhogen  •  Bouwen wat

de klant gevraagd heeft  •  Expliciet en collega-vriendelijk werken  •  Inzicht krijgen in de grotere context  •  

De juiste afwegingen maken en denken vanuit functionaliteiten en belangen van stakeholders 

•  Verminderen van fouten en faalkosten  •  Weloverwogen keuzes maken en deze kunnen verantwoorden  

•  Makkelijkere acceptatie van resultaten door stakeholders bereiken  •  In de samenwerking met het

IB zaken expliciet afspreken… 

… iedereen heeft zo zijn eigen redenen voor het toepassen van Systems Engineering (SE), blijkt uit een rondgang onder 
ProRailers. Duidelijk is dat toepassing van SE zorgt voor een verrijking en verbreding van het vakmanschap. Met de 
toenemende complexiteit van projecten biedt deze integrale en complete werkwijze voor veel professionals een welkome 
versteviging van het vakmanschap. 

Gemeenschappelijk beeld
De kennis en ervaring met SE die de afgelopen zeven jaar binnen Railtechniek is opgedaan maakt een volgende stap 
mogelijk, in de vorm van dit Handboek SE. Dit beschrijft het ontwikkelproces van begin tot eind. Het maakt inzichtelijk 
wat ProRailers op welk moment in het SE-proces aan activiteiten ontplooien, welke informatie ze daarbij nodig hebben en 
welke producten dat oplevert. Dit zorgt voor een gemeenschappelijk beeld van de toepassing van SE. 

KIES versterkt de praktijk
De inhoud van het handboek is onderdeel van KIES (Kennisplatform Integraal en Expliciet Systeemontwerpen) van de 
afdeling Railtechniek. Hier zijn de onderdelen van het handboek te vinden en ook templates en een uitgebreidere  
beschrijving van technieken en producten. 
Nu en op de langere termijn is er aandacht voor toepassing van SE in de praktijk. Zo zijn er opleidingen over de inhoud 
van dit handboek. Daarbij is er aandacht voor het leren met elkaar. Bijvoorbeeld door in intervisiegroepen de toepassing 
en goede inzet van SE in het eigen project te bespreken. Ook kan iedereen met vragen terecht op het KIES-forum of bij 
een van de SE-begeleiders die op KIES zijn te vinden. Dit zijn collega’s die meedenken over de juiste toepassing van SE 
binnen projecten. 

Dynamisch document
De wereld, de techniek en ook ProRail zijn in ontwikkeling. De spoorwegsector verandert en dat maakt dit handboek tot 
een dynamisch document dat steeds aanvulling en aanscherping vraagt. Vandaar dat iedereen van harte is uitgenodigd 
om het handboek en de inhoud van KIES verder aan te vullen. 



3

INHOUD

VOORAF                      2  

LEESWIJZER                     6

DEEL 1 HET WAAROM VAN SYSTEMS ENGINEERING    9

   1.1  Definitie van Systems Engineering         10  
   1.2  Belangrijke uitgangspunten bij Systems Engineering    10
   1.3  De Leidraad SE voor de GWW-sector         12

DEEL 2 HET ONTWIKKELPROCES: ZEVEN FASEN, TWEE MODELLEN 14

   2.1  Het ontwikkelproces: van de taal van de klant naar de taal van de techniek 15
   2.2  De zeven ontwikkelfasen van een systeem       17
   2.3  Het SE-Procesmodel              20
     2.3.1 De hoofdprocessen van het SE-Procesmodel      21
     2.3.2 De projectprocessen van het SE-Procesmodel     22
     2.3.3 Verificatie & Validatie            24
   2.4  Het SE-Informatiemodel             25
     2.4.1 Stuurinformatie             25
     2.4.2 Eisen- en ontwerpinformatie          26
     2.4.3 SE-Informatieproducten            28
   2.5  SE binnen het Kernproces             29
   2.6  SE en contractering                31

DEEL 3 DE ACTIVITEITEN                34

   3.1  Behoefte Analyse (BA)              35
     3.1.1 Gebruik modelleren, Functioneel ontwerpen en Fysiek ontwerpen tijdens de  
       Behoefte Analyse (BA)            35
     3.1.2  Projectprocessen tijdens de BA          37
     3.1.3 Informatie tijdens de BA            37
     3.1.4 In de praktijk van de BA            38
   3.2  Concept Verkenning (CV)             40
     3.2.1 Gebruik modelleren, Functioneel ontwerpen en Fysiek ontwerpen tijdens de  
       Concept Verkenning (CV)             40
     3.2.2  Projectprocessen tijdens de CV          42
     3.2.3 Informatie tijdens de CV            43
     3.2.4 In de praktijk van de CV            44
   3.3  Concept Definitie (CD)              47
     3.3.1 Gebruik modelleren, Functioneel ontwerpen en Fysiek ontwerpen
       tijdens de Concept Definitie (CD)         47
     3.3.2  Projectprocessen tijdens de CD         50
     3.3.3 Informatie tijdens de CD            51
     3.3.4 In de praktijk van de CD            52
   



4

   3.4  Uitwerking Vastgesteld Concept (UVC)         55
     3.4.1 Gebruik modelleren, Functioneel ontwerpen en Fysiek ontwerpen tijdens de  
       Uitwerking Vastgesteld Concept (UVC)        55
     3.4.2  Projectprocessen tijdens de UVC          58
     3.4.3 Informatie tijdens de UVC            59
     3.4.4 In de praktijk van de UVC            60
   3.5  Detail Uitwerking (DU)              62
     3.5.1 Gebruik modelleren, Functioneel ontwerpen en Fysiek ontwerpen  
       tijdens de Detail Uitwerking (DU)          62
     3.5.2  Projectprocessen tijdens de DU          63
     3.5.3 Informatie tijdens de DU            64
     3.5.4 In de praktijk van de DU            65
   3.6  Realisatie (RE)                67
     3.6.1 Gebruik modelleren, Functioneel ontwerpen en Fysiek ontwerpen
       tijdens de Realisatie (RE)            67
     3.6.2  Projectprocessen tijdens de RE          68
     3.6.3 Informatie tijdens de RE            68
     3.6.4 In de praktijk van de RE            69
   3.7  Beheer & Exploitatie (B&E)             70
     3.7.1 Niet langer Gebruik modelleren, Functioneel ontwerpen en  
       Fysiek ontwerpen tijdens Beheer & Exploitatie (B&E)    70 
     3.7.2  Projectprocessen tijdens B&E           71
     3.7.3 Informatie tijdens B&E            71
     3.7.4 In de praktijk van B&E             72

DEEL 4 DE INFORMATIE               74

   4.1  Opbouw SE-Informatiemodel           75
     4.1.1 Doelgroep en taal             76
     4.1.2 Eiseninformatie             76
     4.1.3 Ontwerpinformatie            76  
     4.1.4 Views en architectuur            77
   4.2  Uitwerking van de lagen            79
     4.2.1 De opdrachtlaag             79
     4.2.2 De gebruikslaag             79
     4.2.3 De functionele laag            80
     4.2.4 De fysieke laag             81
     4.2.5 De detailuitwerkingslaag           82

DEEL 5  DE TECHNIEKEN               84

   5.1  Stakeholderanalyse              85      
   5.2  Eisen ontwikkelen              85  
     5.2.1 Eisen identificeren                                                                                        86
                          5.2.1.1  Eisen identificeren vanuit de contextanalyse             86
                          5.2.1.2  Eisen identificeren vanuit doelen                                 87
                         5.2.1.3  Eisen identificeren met doelen en use cases              87
     5.2.2 Eisen definiëren                                                                                           87
     5.2.3 Eisenanalyse                                                                                                 87
       5.2.3.1       Analyseren van individuele eisen      88



5

       5.2.3.2  Ontwerpbeperkingenanalyse        89
       5.2.3.3       Analyse van de prioriteit van eisen      89
       5.2.3.4       Functionele analyse          89
       5.2.3.5  Interfaceanalyse           90
     5.2.4 Eisen afleiden                                                                                               90
   
   5.3  Ontwerpen                                                                                                                     92
     5.3.1 Gebruik modelleren             92
       5.3.1.1  Contextanalyse                                                                           93
       5.3.1.2  Doelenanalyse                                                                            94
       5.3.1.3  Gebruiksanalyse           95
     5.3.2 Functioneel ontwerpen                                                                              96
       5.3.2.1  Decomponeren                                                                              97
     5.3.3 Fysiek ontwerpen                                                                                         97
       5.3.3.1  Objectenboom                                                                               98
     5.3.4 Interfaces                                                                                                       99
   5.4  Afwegen                                                                                                                           100
     5.4.1 Metrieken (MoE, MoP)                                                                                                       100
     5.4.2 Trade-off analyse                                                                                                        101
     5.4.3  Ontwerpbesluiten                                                                                        103
   5.5  Traceerbaarheid                                                                                                        104
   5.6  Verificatie & Validatie                                                                                          105
   5.7  Afstemmen en onderhandelen                                                                            106
   5.8  Werkvormen                                                                                                                    107
 
DEEL 6 DE PRODUCTEN               109

   6.1  Projectinitiatiedocumenten           111
   6.2  Project- en procesmanagementdocumenten       112
   6.3  Specificatiedocumenten            113
   6.4  Ontwerpdocumenten             117
   6.5  Verificatie & Validatiedocumenten         122

DEEL 7 ROLLEN, HOUDING EN GEDRAG         126

   7.1  Functies en rollen              127
   7.2  Competenties, houding en gedrag          129

AFKORTINGEN- EN BEGRIPPENLIJST              133

LITERATUURLIJST                   142

COLOFON                     144

BIJLAGE: ONTWIKKELPROCES EN CENELEC EN 50126        145

 



6

LEESWIJZER
Dit handboek bestaat uit een algemene introductie op SE (Deel 1), waarna de delen 2 t/m 6 ingaan op de 
SE-ontwikkelingsfasen, -processen, -technieken en -producten binnen de ProRail-praktijk. Deel 7 gaat in op de rollen,  
de houding en het gedrag bij het toepassen van SE. 
Dit handboek gaat uit van de werkpraktijk binnen railprojecten. Daarbij focussen we vooral op de ontwikkeling van  
het systeem en niet zozeer op de realisatie. Hoeveel SE-technieken en -producten worden ingezet hangt af van de 
complexiteit van het project. 

De inhoud van de zeven delen:
 
 Deel 1: Het wat en waarom van SE  
Wat is SE precies en waarvoor is het nodig? Oftewel: waarom zetten we SE in? En wat zijn belangrijke elementen
van de werkwijze? 

Deel 2: Het ontwikkelproces 
Dit deel van het handboek beschrijft de structuur van het ontwikkelproces. Het beschrijft:
 - Het ontwikkelproces: van de taal van de klant naar de taal van de techniek.
 -  De zeven ontwikkelfasen van een systeem: Behoefte Analyse (BA), Concept Verkenning (CV), Concept Definitie 

(CD), Uitwerking Vastgesteld Concept (UVC), Detail Uitwerking (DU), Realisatie (RE), Beheer & Exploitatie (B&E). 
Deze indeling is gebaseerd op de indeling van Kossiakoff in ‘Systems Engineering, Principles and Practice’. 

 -  Het SE-Procesmodel met de SE-hoofdprocessen (Gebruik modelleren, Functioneel ontwerpen, Fysiek ontwerpen) 
en de projectprocessen (Besluitmanagement, Risicomanagement, Planningsproces e.d.) alsmede Verificatie & 
Validatie (V&V). 

  - Het SE-Informatiemodel dat de gelaagdheid in informatie toont. 

 In Deel 2 is ook meer te lezen over hoe het handboek zich verhoudt tot het Kernproces, het conceptontwerp en de inzet 
van SE. 

Deel 3: De activiteiten  
Uitwerking van het SE-Procesmodel binnen de zeven ontwikkelfasen 
De SE-hoofdprocessen vragen in elk van de zeven ontwikkelfasen bepaalde activiteiten. Deel 3 beschrijft deze activiteiten. 
Daarbij wordt duidelijk welke informatie, technieken en producten een rol spelen binnen de beschreven activiteiten.
Ook wordt steeds aangegeven welke informatie (input) nodig is en welke informatie (output) deze activiteiten opleveren. 

Deel 4: De informatie 
Tijdens het ontwikkelproces ontstaat continu informatie. Het SE-Informatiemodel toont een logische structurering en de 
samenhang van die informatie. Dit geeft zicht in de status en compleetheid van informatie.

Deel 5: De technieken  
De technieken, zoals de stakeholderanalyse, het afleiden van eisen en het functioneel decomponeren, worden in Deel 5 
verder uitgewerkt. Omdat de technieken nooit op zichzelf staan, schetst dit deel ook het kader waarbinnen deze technieken 
worden toegepast. Het is immers zinvol te weten waarom en binnen welke context bepaalde zaken plaatsvinden. 

Deel 6: De producten 
De in Deel 2 en Deel 3 genoemde producten, zoals de CRS (Customer Requirements Specification), het IBD (Initieel 
Behoefte Document) en het LOD (Logisch Ontwerp Dossiers), krijgen hier een uitgebreidere uitwerking. 
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Deel 7: Rollen, houding en gedrag  
Het laatste deel gaat over de mensen en competenties. Want hoewel systemen, technieken en producten bij SE belangrijk 
zijn, zijn het de mensen die het tot een succes maken. SE vraagt in de organisatie om:
 - Aandacht voor de invulling en erkenning van het belang van bepaalde rollen.
 -  Erkenning van het belang van en aandacht voor bepaalde competenties op het vlak van houding en gedrag  

(soft skills) bij mensen, in teams en binnen projecten. 

De belangrijkste inhoud nog een keer op een rij: 

Deel  Inhoud

1   Het waarom van SE

2   Het ontwikkelproces

     De zeven ontwikkelfasen (BA, CV, CD, UVC, DU, RE en B&E)

     Het SE-Procesmodel

     Het SE-Informatiemodel

     SE binnen het Kernproces

     SE en contractering

3   De activiteiten binnen de fasen

     Gebruik modelleren, Functioneel ontwerpen en Fysiek ontwerpen

     Projectprocessen

     Technieken en producten

4   Het SE-Informatiemodel

5   De technieken 

6   De producten

7   Rollen, houding en gedrag 
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DEEL 1  |   HET WAAROM VAN 
SYSTEMS ENGINEERING 

Wat is SE eigenlijk precies? En wat heb ik eraan in mijn werk? Deze vragen stellen mensen die
met SE te maken krijgen. Vandaar dat dit deel eerst kort uitlegt wat de werkwijze SE in essentie 
inhoudt en wat belangrijke elementen zijn bij de werkwijze. Ook wordt kort stilgestaan bij de
Leidraad Systems Engineering voor de GWW-sector. 

Dit deel beschrijft:
• Een definitie van SE (1.1)
• Belangrijke uitgangspunten bij SE (1.2)
• De Leidraad SE voor de GWW-sector (1.3)
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Systems Engineering (SE) ontstond in de jaren veertig van de twintigste eeuw als methode om met complexe 
systemen om te gaan. Het werd voor het eerst toegepast in de telefoniesector als methode om operabiliteit 
tussen verschillende delen van het telefoonsysteem te realiseren. In de jaren vijftig werd de werkwijze verder 
ontwikkeld door de lucht- en ruimtevaartindustrie, de defensie-industrie en de commerciële sector. Systems 
Engineering werd in de verschillende sectoren gezien als een geschikte methode om steeds complexer 
wordende systemen te kunnen realiseren. 

1.1 DEFINITIE VAN SYSTEMS ENGINEERING

Volgens de International Council on Systems Engineering (INCOSE) is de definitie van SE (vrij vertaald): Een interdisciplinaire 
benadering en de middelen daarbij, die zich richten op het realiseren van een succesvol systeem. SE focust op het definiëren 
van de klantbehoeften en de gevraagde functionaliteit vroeg in de ontwikkeling, het vastleggen van de eisen, de ontwerp-
synthese en systeemvalidatie bij het beschouwen van het complete vraagstuk. Te denken valt aan: bediening en besturing, 
training en ondersteuning, kosten en planning, prestatie, realisatie, testen en verwijderen. SE beschouwt zowel de bedrijfs-
doelen als de technische behoeften van alle stakeholders. Dit met het doel een kwaliteitsproduct te realiseren dat voldoet 
aan de gebruikersbehoefte. 

Oftewel: 
• SE is een interdisciplinaire benadering (met uiteenlopende middelen) om een goed werkend systeem te maken.
• SE richt zich op de klantvraag en vertaalt die naar functionaliteit, en dit vroeg in de systeemontwikkeling.
• SE legt eisen vast.
•  SE vraagt om validiteit van het systeem binnen het complete vraagstuk over de levenscyclus; daarbij kan gedacht 

worden aan: 
 - Verkennen van de behoefte
 - Conceptontwikkeling
 - Uitwerking van het ontwerp
 - Productie
 - Training en uitrol
 - Exploitatie
 - Ondersteuning/support
 - Buiten gebruik nemen/sloop
• SE kijkt zowel naar bedrijfsdoelen als naar behoeften van alle stakeholders en vertaalt die naar eisen aan het systeem.
• Het uiteindelijke doel is een product te realiseren dat voldoet aan de behoefte van de gebruiker van het systeem.

Deze INCOSE-definitie wordt ook gebruikt als uitgangspunt voor de Leidraad SE voor de GWW-sector, versie 3.

1.2 BELANGRIJKE UITGANGSPUNTEN BIJ SYSTEMS ENGINEERING

Hierna volgen een aantal uitgangspunten die een belangrijke rol spelen bij SE. 

Systeemdenken
SE is de manier van ontwikkelen (van behoefte tot integrale oplossing) door systeemdenken. Systeemdenken betekent dat 
elementen – die deel uitmaken van de beoogde oplossing of interactie hebben met de behoefte – worden gezien als één 
systeem. Daardoor vallen eisen te stellen aan de eigenschappen (prestaties en aspecten) van het systeem om een specifiek 
doel te halen. Dit doel is uiteindelijk om te voorzien in de klantbehoefte. 

De klantvraag centraal
Bij SE staat de klantvraag centraal. Met het specificeren worden klantbehoeften vertaald in klanteisen en beoogd 
gebruik. Deze klanteisen worden vastgelegd in een CRS (Customer Requirements Specification). ProRail noemt dit een 
CRS, sommige andere partijen, waaronder Rijkswaterstaat, noemen dit een KES (Klant Eisen Specificatie). Tijdens de 
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systeemontwikkeling wordt continu afgestemd op de klantvraag. Met SE wordt uitgaande van die klantvraag de beste 
oplossing gecreëerd voor het systeem, binnen de gegeven oplossingsruimte. 

Optimalisatie over de hele levenscyclus 
SE overstijgt de diverse fasen van de levenscyclus en richt zich op het optimaliseren van het systeem in al deze fasen, 
ook in onderlinge samenhang. Wanneer te veel op één fase wordt gefocust kan dat zorgen voor suboptimalisatie. 
Bijvoorbeeld: een goedkoop materiaal dat veel onderhoud vraagt in de onderhoudsfase pakt voor de complete
levens cyclus duurder uit. 

Expliciet werken
Het goed (expliciet) vastleggen van informatie door de diverse betrokkenen is een voorwaarde bij SE. Bij de systeem-
ontwikkeling zijn verschillende partijen en teams betrokken. Zij moeten samenwerken en informatie overdragen. Het is 
daarom van belang dat iedereen, dus ook opdrachtnemers, in elke fase informatie helder en eenduidig (expliciet)
vastleggen. Zo zijn keuzes en informatie traceerbaar en overdraagbaar. 

Toepasbaar bij elke contractvorm
SE is in de GWW-sector toepasbaar bij elke contractvorm en binnen elk project. Het hangt echter van de complexiteit
van het project af hoe zwaar de werkwijze wordt ingezet. 

Aandacht voor competenties op het vlak van houding en gedrag
De toepassing van SE ligt niet bij één persoon. SE is een werkwijze die door iedereen binnen het hele project wordt  
toegepast. Het vraagt inzet van en samenwerking door mensen met verschillende rollen en functies binnen het project. 
De invoering van SE vraagt naast technische competenties om bepaalde competenties in houding en gedrag (ook wel 
‘soft skills’ genoemd). Deze competenties zijn in verschillende mate aanwezig bij mensen en maar weinig personen 
kunnen ze allemaal inzetten. Vandaar dat het goed is om bij de samenstelling van teams binnen projecten te kijken in 
welke mate de competenties zijn vertegenwoordigd. Te denken valt aan competenties als: 
 - Denken en praten in samenhang en daarmee verbanden zichtbaar maken 
 - Vooruitdenken, scenario’s ontwikkelen en toetsen 
 - Creatief denken en overleggen
 - Verbinden van partijen

Overzicht en grip op projecten!

SE kan gezien worden als een integraal technisch projectmanagement. Het biedt een breed scala aan technieken 
en producten om zo compleet mogelijk het systeem te benaderen en daardoor grip te krijgen op projecten. De 
projecten in de GWW-sector blijven toenemen in complexiteit, dynamiek en hoeveelheid stakeholders; vandaar dat 
de sector sinds bijna tien jaar inzet op de toepassing van SE. 
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1.3 DE LEIDRAAD SE VOOR DE GWW-SECTOR

In de GWW-sector is SE zo’n negen jaar geleden geïntroduceerd. Dat gebeurde door het 4-partijenoverleg dat toen 
bestond uit ProRail, Rijkswaterstaat, Bouwend Nederland en NLingenieurs. Inmiddels zijn ook de Vereniging van 
Waterbouwers en Uneto-VNI aangehaakt bij het 4P-overleg. Deze zes partijen publiceerden in november 2013 samen  
de Leidraad SE in de GWW-sector, versie 3, getiteld ‘De samenhang centraal’. 

Leidraad versie 3 bestaat uit drie delen, te weten: 
• De sector: het deel dat een beschrijving geeft van de ontwikkelingen binnen de sector.
• De organisatie: het deel dat beschrijft wat organisaties zoal kunnen doen om SE verder in te voeren. 
•  Het project: het deel dat aan de hand van een fictief project laat zien op welke momenten en op welke manieren  

SE kan worden ingezet. 

De Leidraad is bestemd voor iedereen in de GWW-sector die SE toepast of wil invoeren, zowel aan opdrachtgevers- als 
opdrachtnemerszijde en over de hele breedte van projecten. Hoewel niet bedoeld om naar te verwijzen in contracten,  
kan de Leidraad wel bijdragen aan een beter begrip van elkaar bij de toepassing van SE. Leidraad 3 is te bestellen via 
www.leidraadse.nl en is hier ook in digitale vorm en als Engelstalige versie te vinden. 

Praktijk
Na deze algemenere intro op SE binnen de GWW-sector gaan de komende delen verder in op SE in de praktijk.  
Dit handboek biedt daarmee verdieping en toepasbaarheid van SE-kennis voor de ProRail-praktijk. 
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DEEL 2  |  HET ONTWIKKELPROCES

Zeven fasen, twee modellen
Dit handboek gaat uit van de koppeling tussen het ontwikkelproces en de ProRail-praktijk. Daarvoor is het
ontwikkelproces opgedeeld in zeven fasen, waarbinnen steeds het SE-Procesmodel wordt doorlopen. Het SE-Procesmodel 
bevat drie hoofdprocessen (Gebruik modelleren, Functioneel ontwerpen en Fysiek ontwerpen) en twee loops
(modelleringsloop en ontwerploop). Dit SE-Procesmodel wordt bij de systeemontwikkeling herhaald binnen alle fasen. 
In Deel 3 van dit handboek worden de zeven fasen inhoudelijk uitgewerkt. Hier is te lezen tot welke activiteiten het 
toepassen van het SE-Procesmodel en het SE-Informatiemodel binnen elk van de zeven fasen leidt. 

Dit deel bevat een omschrijving van:
• Het ontwikkelproces: van de taal van de klant naar de taal van de techniek (2.1)
• Een beschrijving van de zeven fasen in de systeemontwikkeling (2.2)
• Het SE-Procesmodel (2.3), inclusief een beschrijving van
 - De hoofdprocessen van het SE-Procesmodel (2.3.1)
 - De projectprocessen van het SE-Procesmodel (2.3.2)
 - Verificatie & Validatie (V&V) (2.3.3)
•  Het SE-Informatiemodel dat hoort bij het SE-Procesmodel (2.4), inclusief een overzicht van de belangrijkste 

SE-producten
• SE binnen het Kernproces (2.5)
• SE en contractering (2.6)
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Figuur 2: Samenhang tussen de processen en modellen beschreven in Deel 2

2.1 HET ONTWIKKELPROCES: 
  VAN DE TAAL VAN DE KLANT NAAR DE TAAL VAN DE TECHNIEK

Het ontwikkelproces geeft een logische weg om van een vraag te komen tot de realisatie van een oplossing. De vraag 
komt van een klant en deze stelt zijn vraag in zijn eigen taal: ‘de taal van de klant’. Stakeholders (waar de klant er één
van is) kennen een eigen jargon en begrippenkader. Daarbij denken ze vaak in andere abstracties dan ontwerpers en 
technici. In de taal van de klant kan niet worden ontworpen. 

Ontwerpers en technici denken in ‘de taal van de techniek’. Hun resultaat moet echter wel een optimale oplossing opleveren 
voor de vraag van de klant. Een belangrijke opgave in het ontwikkelproces is daarom het maken van de verbinding tussen 
de ‘taal van de klant’ en de ‘taal van de techniek’. 

Stapsgewijze aanpak
Om de verbinding te kunnen maken, volgt het ontwikkelproces een aantal stappen: 
• Stap 1: Het begint met het verzamelen van de vraag en behoefte van de stakeholders in de taal van de klant.
•  Stap 2: Met de stakeholders wordt de vraag scherper gemaakt door in stapjes toe te werken naar het modelleren  

van het gebruik dat aansluit bij de taal van de klant. 
•  Stap 3: Aansluitend start de ontwikkeling van de conceptuele oplossing en een scherpere vraagstelling in de  

taal van de techniek. 
•  Stap 4: Passend binnen de conceptuele oplossing en vanuit de scherpere vraagstelling ontwikkelen ontwerpers  

en technici de uiteindelijke oplossing in de taal van de techniek.

Oplossing in de taal van de klant
Aan het begin van een ontwikkelproces wordt gesproken met de primaire stakeholders. Deze primaire stakeholders gaan 
het systeem dagelijks gebruiken of beheren, ze financieren het, of ze zijn of worden er eigenaar van. Het beeld van de 
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behoefte is aan het begin bij de primaire stakeholders nog niet scherp ingekaderd. Behoeften sluiten niet bij elkaar aan, er 
komen zelfs tegenstrijdigheden voor. Of in de volledige behoefte kan worden voorzien is vaak nog onbekend. Het vinden 
van een oplossing is daarom een zoektocht. De eerste stap ligt in het vinden van een concept dat volgens de stakeholders de 
optimale invulling is van hun behoeften. Dit is een zoektocht naar (gezamenlijke) kansen en naar de keuzes bij tegengestelde 
belangen. Dit leidt uiteindelijk tot een of meer concept(en) waarin alle primaire stakeholders de mate van invulling van 
hun behoeften met bijbehorende ontwerpkeuze overeenkomen. Een voorwaarde om dit te bereiken is dat deze stakeholders 
aangesloten zijn op het ontwikkelproces. Dit betekent dat tijdens de conceptuele uitwerking gecommuniceerd wordt in 
de taal van de klant. 

Meenemen van stakeholders
Het goed doorlopen van deze zoektocht is cruciaal voor het slagen van een project. De realiteit is dat aan het begin van 
een project alles nog niet zo duidelijk is. De stakeholders vormen een diverse groep, begrippen worden op verschillende 
manieren uitgelegd, er zijn nog veel onzekerheden, er bestaat nog geen duidelijk beeld van de omvang en complexiteit 
van de opgave, en bestaande systemen leggen allerlei beperkingen op. Het is daarom verstandig om tijd vrij te maken 
om de primaire stakeholders ‘mee te nemen’ naar de conceptoplossing. Dit vraagt om puzzelen met de stukjes die deze 
stakeholders hebben meegegeven en ontdekken welke delen nog ontbreken. Dit alles om een compleet beeld te krijgen 
van de oplossing die volgens alle primaire stakeholders het antwoord is op hun vraag. Structuur aanbrengen in de vraag 
en in de oplossing is een continu proces. Het omvat een groot deel van de conceptuele fase van het ontwikkelproces (in 
de internationale SE-literatuur vaak omschreven als ‘system architecting’). De conceptuele oplossing die ontstaat, bevat 
de architectuur van de oplossing. De conceptuele oplossing geeft een stabiele basis om tijdens de verdere uitwerking de 
essentie van de oplossing vast te houden, terwijl de ruimte bestaat om in te spelen op de dynamiek waarmee elk project 
te maken krijgt.

Vertaalslag naar techniek
Tijdens het structureren van de oplossing wordt de vertaalslag gemaakt naar de taal van de techniek. Dit gebeurt door het 
afleiden en formuleren van de eisen die aansluiten bij de taal van de techniek. 
Uitgaande van de conceptuele oplossing kunnen ontwerpers en technici starten met de technische ontwikkeling van een 
werkende en realiseerbare oplossing. 
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systeem
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systeem
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systeem

Conceptuele
oplossing

Doelen
Gebruik

Scenario’s

Eisen 
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Taal van de klant Taal van de techniek

figuur 2.1

Figuur 2.1: De taal van de klant en de taal van de techniek tijdens het ontwikkelproces

Afwegingen
Ook in deze stap zijn er veel vragen en vallen er knelpunten op te lossen, waarvoor de afwegingen op technisch-inhoudelijke 
gronden kunnen worden gemaakt. De conceptoplossing en eisen vormen hiervoor het kader. Daarbij is de conceptoplossing 
de oplossing zoals de primaire stakeholders die voor ogen hebben. Als hiervan in de technische oplossing afgeweken 
moet worden, raakt dit één of meer belangen van deze stakeholders en moet(en) deze opnieuw worden betrokken. 
Na de gedetailleerde uitwerking van de oplossing vindt de realisatie plaats. Dit leidt uiteindelijk tot ingebruikname door de 
exploitatie- en beheerorganisatie.

Ontwikkelproces
De hiervoor beschreven stappen worden binnen het ontwikkelproces ook wel samengevat als Vraag Articulatie -> 
Conceptuele Uitwerking -> Detail Uitwerking. 
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Uitgaande van de hiervoor beschreven stappen is het ontwikkelproces in zeven fasen te verdelen:
•  Het begint met de initiatie van het ontwikkelproces door het aannemen en beoordelen van de vraag in de Behoefte 

Analyse (BA) (taal van de klant).
•  Dit wordt gevolgd door het scherp krijgen van de vraag en het ontwikkelen van de conceptoplossing en de architectuur 

in de Concept Verkenning (CV) en de Concept Definitie (CD), de twee grote conceptuele fasen in het ontwikkelproces 
(hoofdzakelijk in de taal van de klant, met een vertaalslag naar de techniek).

•  Dan volgt de technische uitwerking van de oplossing in de Uitwerking Vastgesteld Concept (UVC) en de  
Detail Uitwerking (DU).

•  Tot slot is er de realisatie tijdens de Realisatie (RE), uitmondend in het dagelijks gebruik in de fase 
van Beheer & Exploitatie (B&E).

Deze indeling in fasen bouwt voort op de Leidraad en sluit aan bij moderne SE-literatuur. In elk ontwikkeltraject worden 
deze fasen doorlopen. Afhankelijk van het project kunnen duur en omvang van de fasen sterk verschillen.
Het gehele proces van de vraag in de taal van de klant naar de uiteindelijke oplossing door de techniek is het werkterrein 
van de Systems Engineer.

Gelaagd ontwikkelmodel
Binnen de fasen bestaat een terugkerend patroon van informatie verzamelen, informatie analyseren, eisen definiëren en 
ontwerpen. Deze activiteiten zijn samengevat in het SE-Procesmodel. 
Parallel aan het logische en terugkerende patroon van ontwikkelactiviteiten volgt de informatie ook een logisch patroon. 
De gelaagde en logische structuur hiervan is samengevat in een SE-Informatiemodel dat hoort bij het SE-Procesmodel.

Paragraaf 2.2 geeft een compacte beschrijving van de fasen, 2.3 staat stil bij het SE-Procesmodel, en 2.4 beschrijft het 
SE-Informatiemodel. 

2.2 DE ZEVEN ONTWIKKELFASEN VAN EEN SYSTEEM 

Hierna volgt een beknopte uitwerking van de genoemde zeven fasen bij systeemontwikkeling, te weten:
• Behoefte Analyse (BA)
• Concept Verkenning (CV)
• Concept Definitie (CD)
• Uitwerking Vastgesteld Concept (UVC)
• Detail Uitwerking (DU)
• Realisatie (RE)
• Beheer & Exploitatie (B&E)

We spitsen de fasen nu meer toe op de ontwikkelvraagstukken bij ProRail. 
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figuur 2.2.a
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Figuur 2.2.a: Fasen in de ontwikkeling van een systeem
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De zeven fasen in het ontwikkelproces en hun definitie
Hierna volgt een beschrijving van elk van de zeven ontwikkelfasen; Deel 3 bevat een completere uitwerking per fase. 

Behoefte Analyse (BA)
Samen met de klant wordt vastgesteld wat de initiële behoefte is. Dit betekent dat wordt achterhaald wat het probleem 
is en wat de behoefte is, wat een oplossing moet leveren en welke baten een oplossing voor de klant heeft. Zodra 
aannemelijk is te maken dat er uitzicht is op een haalbare oplossing die de behoefte kan invullen, wordt een projectvoor-
stel geformuleerd. De belangrijkste opbrengst van deze fase: vastgesteld is wat de behoefte is en waar de prioriteiten 
liggen van de opdrachtgever (initiatiefnemer/financier). Ook ontstaat een idee van de complexiteit, de grootste risico’s en 
daarmee de haalbaarheid van het project. 

Concept Verkenning (CV)
Het zwaartepunt ligt bij het verzamelen van alle stakeholderbehoeften en -doelen en het opstellen van functionele 
conceptoplossingen. De scenario’s en use cases worden in kaart gebracht. Dit alles wordt gebruikt om de stakeholdereisen 
te identificeren. Hier start het opstellen van eisen aan het systeem: systeemeisen (taal van de techniek) die de stakehol-
dereisen (taal van de klant) invullen. Op basis van deze eisen worden mogelijke concepten (oplossingsrichtingen) gegene-
reerd en geanalyseerd. 

Concept Definitie (CD)
Het zwaartepunt in deze fase ligt bij het ontwikkelen van het fysieke deel van de concepten en het afwegen van de 
complete concepten. De concepten worden verder uitgewerkt om prestaties, kosten en risico’s betrouwbaarder in te 
schatten en de haalbaarheid en maakbaarheid vast te stellen. Bij de selectie van het concept zijn de toegevoegde waarde 
voor de stakeholders, de kosten en de effecten van belang. In deze fase wordt uiteindelijk door de stakeholders het  
voorkeursconcept vastgesteld.

Uitwerking Vastgesteld Concept (UVC)
Hier vindt het uitwerken van het vastgestelde concept plaats door het opsporen en reduceren van risico’s in nieuwe  
en/of complexe (onderdelen van) subsystemen. Aan het eind van deze fase zijn op alle systeemniveaus in het ontwerp de 
verwachte prestaties en kosten inzichtelijk en de risico’s voor prestatie en kosten beheersbaar. 

Detail Uitwerking (DU)
Deze fase is gericht op het volledig uitwerken van het ontwerp, zodat de realisatie kan starten. Dit is inclusief de aan -
passingen in het fysieke ontwerp die nodig zijn om de oplossing te kunnen bouwen. Het gaat dan bijvoorbeeld om 
constructieve ontwerpen voor hulpconstructies of tijdelijke verlichting tijdens de bouw. Het detailontwerpen stopt op  
het niveau waarop elementen (componenten) ‘vanaf de plank’ beschikbaar zijn. 

Realisatie (RE)
Realisatie van het fysiek ontwerp betreft het samenvoegen van onderdelen tot een werkend geheel, waarna wordt  
aangetoond dat het systeem voldoet aan het beoogde gebruik en de eisen.

Beheer & Exploitatie (B&E)
In deze fase vindt de overdracht plaats van de project- naar de beheerorganisatie. De middelen en informatie die in het 
ontwikkel- en realisatietraject zijn gecreëerd, worden in deze fase overgedragen. Daarmee wordt het systeem in gebruik 
genomen. Bij de overdracht dient kennis vanuit het ontwikkeltraject te worden gedeeld. 

Het handboek geeft een overzicht van het gehele proces. Wat voor ProRail (Railtechniek) van belang is, wordt daarbij 
dieper uitgewerkt. Hoe het proces en de fasen zich voegen in het Kernproces, beschrijft paragraaf 2.6. Fasen en de  
activiteiten daarbinnen zijn schaalbaar, afhankelijk van de vraag en de complexiteit van een project.
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Eigenschappen van het ontwikkelproces
Het ontwikkelproces wordt opgedeeld in zeven fasen: de projectinitiatie in de BA, het ontwikkelen van het voorkeurs-
concept in de CV en CD, het verder ontwikkelen van de kritische subsystemen in de UVC, de detailuitwerking in de DU, 
de realisatie (RE) en uiteindelijk de overgang naar het dagelijkse Beheer & Exploitatie (B&E). Eigenschappen van dit  
ontwikkelingsproces zijn:
•  De klantbehoefte centraal Door het zorgvuldig in kaart brengen van de stakeholderbehoefte vanaf het eerste 

contact (BA en CV) en het vervolgens in alle fasen continu valideren van eisen en oplossingen aan de hand van deze 
stakeholderbehoefte.

•  Systeemdenken Beginnend met het ontwikkelen van de passende oplossing op systeemniveau (BA, CV, CD), en als 
op dat niveau de oplossing voldoet, het afdalen naar het ontwikkelen van de oplossingen voor de subsystemen en 
elementen (UVC, DU). Vervolgens worden de ontwerpen geïntegreerd tot een ontwerp van het totale systeem (DU). 
Uiteindelijk worden in de Realisatie (RE) alle gefabriceerde elementen tot subsystemen en uiteindelijk een 
totaalsysteem geïntegreerd. 

Behoefte

Oplossing

Behoefte

Oplossing

figuur 2.2.b

Figuur 2.2.b: Eigenschappen van het ontwikkelproces

•  De sturing van de ontwikkelfasen gebeurt door gericht risicomanagement Hiermee wordt in iedere fase de 
benodigde diepgang van de ontwerpen bepaald en wordt gecontroleerd of de resultaten behaald zijn om een fase af 
te ronden. De risicogroepen waarop primair gestuurd wordt zijn:

 - Prestatierisico’s: tijdens het ontwikkelproces wordt steeds duidelijker of het systeem de vereiste prestatie levert. 
 -  Waarderisico’s: continu wordt gemonitord of de oplossing nog voldoende waarde heeft voor de stakeholders en 

de kosten de door de stakeholder gestelde grenzen niet overschrijden. 
 - Realisatierisico’s: het kunnen beheersen van het realisatieproces, zowel qua tijd als kosten.

Tabel 2.2 geeft een overzicht van de risicoprofielen waar in iedere fase naartoe wordt gewerkt.
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Risico BA CV CD UVC DU RE B&E

Prestatie en 
aspecten 

Belangrijkste 

risico’s 

geïdentificeerd

Op systeem-

niveau risico’s 

geïdentificeerd

Op systeemniveau 

prestatie- en 

aspectrisico’s 

opgelost

Op subsysteem-

niveau prestatie- 

en aspectrisico’s 

opgelost

- Direct meetbare 

prestatie 

gevalideerd

Volledige prestatie 

definitief 

gevalideerd 

Realisatie Complexiteit 

geïdentificeerd

Complexiteit 

gedefinieerd

Belangrijkste 

risico’s voorzien 

van beheers-

maatregelen en 

risicobudget

Alle ‘known risks’ 

geïdentificeerd, 

beheersmaat-

regelen bepaald 

en van afdoende 

risicobudget 

voorzien

Alle ‘known risks’ 

beheersbaar 

gemaakt en

risicobudget 

bepaald voor 

‘unknown risks’

Maatregelen 

genomen tegen 

‘unknown risks’

-

Waarde Belangrijkste

kosten- ‐en 

waarderisico’s 

geïdentificeerd

Systeemkosten

en waarderisico’s

geïdentificeerd,

deels beheers-

maatregelen

bepaald

Systeemwaarde-

risico’s beheersbaar

gemaakt, kosten-

bandbreedte

vastgesteld

Kosten-

bandbreedte 

verkleind

Kosten-

bandbreedte 

verder verkleind

Kostenuitgave 

beheerst,  

verificatie van  

de kosten

Verificatie van

de baten

Tabel 2.2 Risicoprofiel per fase 

2.3 HET SE-PROCESMODEL

Deze paragraaf geeft een beschrijving van: 
• Het SE-Procesmodel
• De hoofdprocessen uit het SE-Procesmodel (Gebruik modelleren, Functioneel ontwerpen en Fysiek ontwerpen)
• De projectprocessen uit het SE-Procesmodel
• Verificatie & Validatie

Procesinput

Modellerings-
loop

Ontwerp-
loop

Technologische basis

Projectprocessen

SE-Procesmodel

Procesoutput

Gebruik
modelleren

Functioneel
ontwerpen
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figuur 2.3

Figuur 2.3: SE-Procesmodel
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Het SE-Procesmodel geeft een logische en praktische inrichting van de modellerings- en ontwerpstappen in iedere ontwik-
kelfase. Dit loopt van het beoogd gebruik naar functionele oplossing en als laatste naar fysieke oplossing. Het bestaat 
uit drie terugkerende hoofdprocessen (Gebruik modelleren, Functioneel ontwerpen en Fysiek ontwerpen) die tijdens het 
merendeel van de zeven ontwikkelfasen worden doorlopen om van de klantvraag tot een fysieke oplossing te komen. De 
‘modelleringsloop’ en de ‘ontwerploop’ maken het iteratieve proces zichtbaar dat daarvoor doorlopen wordt.
Het model wordt gecompleteerd door de Projectprocessen die tijdens de ontwikkeling van het systeem van belang zijn. 

Toepassing SE-Procesmodel tijdens de zeven fasen
Hoe de hoofdprocessen en projectprocessen van het SE-Procesmodel tijdens de zeven fasen van systeemontwikkeling 
worden ingezet, beschrijft Deel 3: de activiteiten.

2.3.1 DE HOOFDPROCESSEN VAN HET SE-PROCESMODEL 

Binnen het SE-Procesmodel zijn er drie hoofdprocessen: 
• Gebruik modelleren
• Functioneel ontwerpen 
• Fysiek ontwerpen 
Deze hoofdprocessen spelen tijdens het gehele project en daarmee in alle zeven fasen een rol. 

Hierna volgt een beschrijving van de drie hoofdprocessen: 
•  Gebruik modelleren Het verzamelen van behoeften en doelen, alsmede het analyseren van beoogd gebruik (uitmon-

dend in scenario’s en use cases). Zo ontstaat een beeld van hetgeen waaraan het systeem moet voldoen, de producten 
of diensten en de prestaties die het systeem moet leveren. Deze worden vastgelegd – in de taal van de klant – in de 
stakeholdereisen. 

  Een project begint met het in kaart brengen van de stakeholders, hun behoefte en de doelen die ze nastreven (inclusief 
de waarde van die behoefte voor de stakeholders). Dit vormt de input voor het modelleren van het gebruik, onder 
verschillende scenario´s, waaronder het systeem moet kunnen functioneren en de prestaties die het systeem daarbij 
moet leveren. De analyse van de stakeholders levert een beeld op van de gebruikers van het systeem (personen of 
andere systemen). Voor elk van hen wordt het beoogde gebruik gemodelleerd en worden de eisen afgeleid die dit 
gebruik stelt aan het systeem. Dit wordt vastgelegd in use cases.

•  Functioneel ontwerpen Het ontwikkelen van een samenhangende, functionele vorm van modellering, waarmee het 
systeem het gevraagde product of de gevraagde dienst met de gevraagde prestatie kan leveren. Voor de functies in 
het model worden de eisen afgeleid die invulling geven aan de stakeholdereisen, behoeften van de stakeholders en de 
scenario’s en use cases. Hiermee is de stakeholderbehoefte vertaald in een functioneel gestructureerde set eisen – in 
de taal van de techniek. Dit herhaalt zich voor elk niveau dat bepalend is voor de prestaties van het systeem. Zo is 
vastgelegd wat het systeem moet kunnen, met welke kwaliteiten en onder welke condities. Tijdens de ontwerpslagen 
wordt continu een analyse gemaakt van de conceptoplossing(en) om de motivatie en verbeterpunten vast te stellen. 
Het functionele model en de gestructureerde eisen zijn de basis voor het uitwerken van de fysieke oplossingen. 

•  Fysiek ontwerpen Het ontwikkelen van fysieke, softwarematige en procesmatige oplossingen – in de taal van de 
techniek – op basis van het functionele ontwerp en de functioneel gestructureerde set eisen. Functies worden vertaald 
in fysieke subsystemen, waarvan wordt bepaald hoe ze er fysiek uitzien en waar ze in de ruimte worden geplaatst. 
Voor de subsystemen en elementen worden de eisen afgeleid. 

  Een van de opgaven is om het ontwerp inpasbaar te maken binnen de beschikbare ruimte. Bij de infrastructuur van 
het spoorsysteem bepaalt de plaats van elementen voor een groot gedeelte de prestatie. Dit geldt bijvoorbeeld voor 
de spoorlay-out of transferlay-out van een station of de seinplaatsing. Dit plaatsen in de ruimte draagt bij aan een 
belangrijk onderdeel van het Fysiek ontwerpen: het definiëren van de interfaces tussen de subsystemen. 

  Tijdens de ontwerpslagen wordt continu een analyse gemaakt van de oplossing(en) om de motivatie en verbeter-
punten vast te stellen. Waar meerdere fysieke oplossingen mogelijk zijn, helpt een afweegproces (Trade-off) bij het 
selecteren van de oplossing met de meeste toegevoegde waarde. Voor de geselecteerde fysieke oplossing worden op 
basis van de gemaakte ontwerpkeuzes voor de subsystemen en elementen de eisen afgeleid. 
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Eisen ontwikkelen 
In elk hoofdproces vindt het identificeren, afleiden, definiëren en analyseren van eisen plaats. Dit gebeurt simultaan met 
het analyseren, modelleren en ontwerpen. Bij aanvang van het SE-proces start het eisen ontwikkelen met het in kaart 
brengen en analyseren van eisen van de stakeholders. Als de modellerings-/ontwerpstappen gestart zijn, worden via  
afleidingen van het model/ontwerp, eisen geformuleerd. Deze eisen worden vervolgens geanalyseerd en aan de 
bestaande eisenset toegevoegd. 
In elke fase worden de verzamelde eisen en de eisenset die voortkomt uit de voorafgaande fasen grondig geanalyseerd. 
Daarbij worden ze gecheckt op onder meer compleetheid en traceerbaarheid, en daarmee wordt de kwaliteit van de 
eisen verbeterd. Ook wordt gevalideerd of ze aan de bovenliggende behoeften beantwoorden. Continu wordt de eisenset 
gecompleteerd en de kwaliteit van de eisen verbeterd.

Modelleringsloop en ontwerploop
Het SE-Procesmodel omvat de modelleringsloop en de ontwerploop. Deze beide loops tonen de in elke fase terugkerende 
iteratieve stappen in het model.
•  De modelleringsloop De modellering van het beoogde gebruik leidt tot eisen aan het (sub)systeem. Het Functioneel 

ontwerpen geeft een beter inzicht in de invulling van het gebruik, de eisen en de compleetheid ervan en in de relaties 
tussen eisen onderling. Dit kan aanleiding zijn om de modellering van het gebruik en de kwaliteit van de eisen te 
verbeteren. Die terugkoppeling van Functioneel ontwerpen naar Gebruik modelleren sluit de modelleringsloop. 

•  De ontwerploop Tijdens het ontwerpproces vindt er regelmatig een terugkoppeling plaats tussen het fysieke en het 
functionele ontwerp om te controleren of het fysieke ontwerp op het juiste prestatieniveau de vereiste functies kan 
realiseren. Dit kan leiden tot bijstelling of uitbreiding van het functionele ontwerp. De ontwerploop stuurt zo de opti-
malisatie van de oplossing en geeft zicht op de mate waarin het systeem aan de behoefte en doelen kan voldoen. 

Technologische basis
Projecten binnen ProRail hebben altijd te maken met een technologische basis. Bij spoorsystemen wordt
binnen een bestaand systeem gewerkt en deze worden nooit ‘from scratch’ ontwikkeld. Daarmee bestaat er 
een referentie waarbinnen de oplossing moet passen. Deze vormt input voor het ontwikkelproces.

Architectuur opbouwen
De railsector past SE toe in een omgeving waarin de architectuur (en daarmee een deel van de technologische 
basis) niet expliciet (onderbouwd) is vastgelegd. Daardoor is het nodig om in ieder project een volledige
architectuur op te bouwen. Daarbij bestaat het risico dat niet opgemerkt wordt dat een projectarchitectuur
op punten niet consistent is met de functionele en fysieke architectuur van het bestaande spoorsysteem.
Dit brengt mogelijk risico’s met zich mee voor de acceptatie door de stakeholders, de beschikbaarheid,
de betrouwbaarheid, de doorlooptijd of de kosten. 

2.3.2 DE PROJECTPROCESSEN VAN HET SE-PROCESMODEL

Naast de drie hoofdprocessen bevat het SE-Procesmodel ook de projectprocessen. De projectprocessen komen – net als de 
drie SE-hoofdprocessen – terug in elke fase van het ontwikkelproces. De projectprocessen zijn activiteiten en technieken 
die helpen om de kwaliteit van het ontwikkelproces – en daarmee het systeem − te waarborgen. Het zijn daarmee niet 
zuiver technische processen. Binnen het SE-Procesmodel kennen we de volgende projectprocessen:
• Besluitmanagement
• Metrieken en toetsen
• Risicomanagement
• Planningsproces
• Informatiemanagement
• Configuratiemanagement
• Projectmonitoring en beheerprocessen
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Doel van projectprocessen
De projectprocessen zijn bedoeld om: 
• De status en de voortgang van het ontwikkelproces te monitoren
• Vast te stellen in welke mate het ontwerp de gevraagde prestatie kan leveren
• De (technische, prestatie- en waarde-)risico’s te identificeren en managen
• Alternatieven te beoordelen en selecteren
• Gegevens en beslissingen te documenteren en beheren 

De projectprocessen uit het SE-Procesmodel kunnen tijdens alle fasen van de systeemontwikkeling worden ingezet. 

We onderscheiden de volgende projectprocessen:
•  Besluitmanagement Selecteren, managen, vastleggen en beheren van de beslismomenten en de onderbouwing  

van de beslissingen. Daarbij zijn twee soorten besluiten te onderscheiden:
 - technisch-inhoudelijke besluiten (vaak onderdeel van het ontwerpproces, de zogenaamde ontwerpbesluiten) 
 - besluiten van stakeholders 
 Beide moeten binnen het ontwikkelproces gemanaged worden.
•  Metrieken en toetsen Verzamelen, analyseren en rapporteren van kwantitatieve informatie voor product- en  

procesontwikkeling. Dit is bedoeld om objectief de kwaliteit van het product aan te tonen. Het toetsen ondersteunt  
de Verificatie & Validatie. De metrieken ondersteunen het besluitmanagement. 

•  Risicomanagement Methode om continu en systematisch risico’s en kansen te identificeren, analyseren en moni-
toren tijdens elke fase van de systeemontwikkeling. Risico’s zijn bijvoorbeeld te mitigeren door eisen te stellen aan 
producten, processen of mensen. 

•  Planningsproces Produceren en communiceren van effectieve en werkbare planningen. Het proces helpt bij het 
bepalen van de scope van het project en het organiseren van het ontwikkelproces. 

•  Informatiemanagement Verstrekken van relevante tijdige, complete en valide informatie tijdens alle fasen van de 
ontwikkeling. Het juist vastleggen en beschikbaar hebben van relevante informatie maakt het mogelijk om aan elke 
betrokken partij tijdig de nodige informatie te verstrekken. 

•  Configuratiemanagement De technische en organisatorische activiteiten voor het identificeren, beheersen,  
verantwoorden en daarmee het continu vastleggen van de status van de configuratie-items, waaronder documenten, 
alsmede het auditen van configuraties. De resultaten moeten daarbij consistent zijn, zodat bijvoorbeeld de eisen-
specificaties in lijn zijn met de ontwerpen. Wijzigingenbeheer valt onder configuratiemanagement.

•  Projectmonitoring en beheersprocessen Het bijhouden van de projectstatus binnen de factoren tijd, kosten en 
scope. Dit om het project goed te blijven aansturen. 

Doel fase

Behoefte Analyse
(BA)

Ontwikkelfase Concept Verkenning
(CV)

Concept Definitie
(CD)

Uitwerking Vastge-
steld Concept (UVC)

Detail Uitwerking
(DU)

Realisatie
(RE)

Beheer & Exploitatie
(B&E)

Aannemelijk maken noodzaak 
project. Definiëren probleem, 
doelen, waarde en haalbaar -
heid visualiseren.

“De taal van de klant” ver-
zamelen en uitwerken, (doelen, 
waarde, behoefte, beoogd 
gebruik), ontwikkelen logische/
functionele architectuur en 
prestatie-eisen afleiden.

Ontwikkelen fysieke
architectuur en selecteren 
voorkeursconcept.

Beheersbaar maken van 
risico’s op subsysteem- en 
elementniveau.

Volledig uitwerken van alle 
subsystemen en elementen 
en integreren tot één fysiek 
ontwerp, zodat realisatie kan 
starten. 

Realiseren oplossing, door  
bouwen en samenvoegen
fysieke onderdelen tot aan-
toonbaar werkend geheel.

De opgedane informatie, 
organisatie en middelen  
worden toegankelijk gemaakt 
voor vraagstukken en  
ont wikkeling in het dagelijks 
beheer en exploitaitie.

Projectprocessen

 Besluitenmanagement
 Metriek en toetsen
 Risicomanagement
 Planningsproces
 Informatiemanagement
 Configuratiemanagement
  Projectmonitoring 
en beheerprocessen

figuur 2.3.2 De projectprocessen in het ontwikkelproces
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Figuur 2.3.2: De projectprocessen in het ontwikkelproces
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2.3.3 VERIFICATIE & VALIDATIE 

Verificatie & Validatie – kortweg V&V – is een onderdeel van het SE-Procesmodel en komt terug in elke fase. Om er zeker 
van te zijn dat het uiteindelijke product aan de behoeften en het beoogde gebruik voldoet, wordt er regelmatig getoetst. 
De resultaten worden gebruikt om de voortgang van de invulling van de eisen en de risico’s te managen.

Zo kan tussentijds het ontwikkelingsproces worden bijgestuurd. Het toetsen gebeurt op twee verschillende manieren.
Zo wordt getoetst of het product: 
• Voldoet aan het beoogd gebruik en de stakeholdereisen − wordt het juiste systeem gemaakt (validatie)?
• Voldoet aan de gestelde eisen − wordt het systeem juist gemaakt (verificatie)?

Met verifiëren en valideren wordt nagegaan aan welke eisen en behoeften wel of niet kan worden voldaan. Waar aan
één of meerdere eisen niet kan worden voldaan, zijn mogelijk besluiten van de stakeholders nodig om bijvoorbeeld
strijdigheden tussen eisen op te lossen of goedkeuring te krijgen dat eisen verruimd of losgelaten worden. 

Verificatie-en-validatieproces
Bij de Verificatie & Validatie zijn meerdere partijen/rollen betrokken, onder anderen ontwerpers, systeemanalisten en V&V 
Engineers (zie deel 7). Om de kwaliteit van de Verificatie & Validatie te borgen, moeten de volgende onderwerpen geregeld zijn:
•  Organisatie Een verificatie-en-validatiemanagementplan legt vast wie wat op welk moment doet binnen het 

V&V-proces. Hierbij wordt gekeken naar de activiteiten binnen de scope van het project en de uitwisseling van  
informatie met stakeholders.

•  Methoden Verificatie & Validatie gebeurt tijdens het gehele project. Het wordt toegepast tijdens het gehele  
ont wikkelproces. Er zijn verschillende soorten methoden om te valideren en verifiëren. Voorbeelden hiervan zijn:

 - Simulatie
 - Ontwerpreview op eisen
 - Ontwerpreview op functie
 - Prototypen
 - Factory Acceptance Test (RE)
 - Site Integration Test (RE)
 - Site Acceptance Test (RE)
•  Proces Om duidelijk te krijgen wie wanneer wat (een compleet stappenplan van alle activiteiten) gaat doen, wordt 

een V&V-procedure geschreven. Hierin ligt vast:
 - Per eis conform welke methode wordt gevalideerd en geverifieerd
 - Wat de vereiste norm is
 - Wanneer de verificatie en validatie plaatsvindt (planningsvolgorde)
 - Door wie de verificatie en validatie wordt uitgevoerd
 - Met welke hulpmiddelen de verificatie en validatie wordt uitgevoerd
•  Communicatie De resultaten uit de verificatie-en-validatiemethoden worden vastgelegd door de verifiërende en  

validerende partij voor de Systems Engineer. De Systems Engineer rapporteert aan de stakeholders in welke mate 
wordt voldaan en waar problemen worden verwacht. 

De V&V-producten 
Om het verificatie-en-validatieproces te ondersteunen worden een aantal specifieke producten gehanteerd:
• V&V-managementplan: beschrijving van de aanpak, organisatie, relevante V&V-methoden en planning
•  V&V-procedure: inhoudelijke beschrijving van de stappen voor het aantonen van de eisen, inclusief de pass- en fail-criteria
• V&V-rapportage van de resultaten: overzicht met de V&V-resultaten
•  V&V-rapportage aan de stakeholders: overzicht of nog het juiste systeem wordt gemaakt, of het juist wordt gemaakt, 

welke keuzes zijn te maken en waar problemen worden verwacht
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2.4  SE-INFORMATIEMODEL

Deze paragraaf geeft een beschrijving van het SE-Informatiemodel en gaat in op: 
• De stuurinformatie (2.4.1)
• De eisen- en ontwerpinformatie (2.4.2)
• De SE-informatieproducten (2.4.3)

Tijdens de zeven ontwikkelfasen wordt continu informatie ontwikkeld, afgeleid, beheerd en vastgelegd. Het 
SE-Informatiemodel geeft een logische structurering en samenhang van die informatie, zodat het bruikbaar is op het 
moment dat het ontwikkelproces daarom vraagt. Het SE-Informatiemodel geeft de totstandkoming van de informatie en 
de informatiestromen weer. De kern is de eisen- en ontwerpinformatie uit technische SE-processen. Daarnaast bevat het 
model de informatie op basis waarvan de ontwikkelfasen gestuurd worden. 

behoefte
ingevulde 
behoefte

De ontwikkelfasen

BA CV CD UVC DU RE B&E

SE-informatiestromen

SE-informatiemodel

figuur bij 2.4

Figuur 2.4 SE-Informatiestromen

Uit het SE-Informatiemodel volgt een logische indeling van de eisen- en ontwerpproducten, waarin de informatie
vastgelegd wordt. Het legt ook een verbinding tussen het SE-Procesmodel en de SE-technieken (Deel 5). Het 
SE-Informatiemodel vormt ook de architectuur van de data in de eisenmanagement-tooling, zoals Relatics.
Het SE-Informatiemodel beschrijft een logische en gelaagde opbouw van de informatiestromen. Dit moet niet
verward worden met het SE-ontwikkelproces, dat beschrijft hoe je het SE-ontwikkelproces gefaseerd doorloopt.

2.4.1 STUURINFORMATIE

Er zijn twee soorten sturing van het ontwikkelproces:
• De sturing van de voortgang van de ontwikkelfasen 
• De sturing van het ontwerpproces

De sturing van de ontwikkelfasen vindt plaats vanuit risico’s en door Verificatie & Validatie. Dit heeft als doel de
nood zakelijke diepgang van de uitwerkingen in iedere fase te bepalen en te managen, en te bepalen of de resultaten 
voldoende zijn om een fase af te ronden. 
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Het sturen van het ontwerpen gebeurt op basis van eisen, afweegkaders (MoE en MoP) en risicoafwegingen. Dit om de 
juiste ontwerpkeuzes te kunnen maken. De inhoudelijke stuurinformatie (eisen, afweegkaders) zijn onderdeel van de 
eisen- en ontwerpinformatie. 

De risico’s en verificatie-en-validatie-informatie zijn opgedeeld in de drie risicogroepen:
• Prestatie
• Realisatie
• Waarde

Bij het ontwikkelen van de risico’s en V&V is het noodzakelijk erop te letten dat deze drie groepen afdoende afgedekt zijn 
en de informatie gestructureerd wordt vastlegt.

2.4.2 EISEN- EN ONTWERPINFORMATIE

De eisen- en ontwerpinformatie bevat de informatie die ontstaat bij het doorlopen van de SE-hoofdprocessen tijdens de 
zeven ontwikkelfasen. Tijdens het doorlopen van dit proces worden gedurende de ontwikkelfasen de informatiecontainers 
(documenten/producten) steeds verder gevuld. 

De ontwikkeling van de informatie kent een gelaagde opbouw met een terugkerend logisch patroon. De input van elke 
laag is een vraag die is gedefinieerd in de laag ervoor. Binnen een laag wordt een oplossing ontwikkeld en worden de 
eisen voor de onderliggende laag afgeleid. Het ontwerp en de eisen in een bepaalde laag horen bij elkaar. Zo wordt laag 
voor laag de informatie over de vraag en het ontwerp steeds gedetailleerder in kaart gebracht. De lagen volgen uit het 
ontwikkelproces, van behoefte- en vraagarticulatie via de conceptuele uitwerking naar de detailuitwerking.

In de eisen- en ontwerpinformatie zijn vijf lagen te onderscheiden: de opdrachtlaag, de gebruikslaag, de functionele laag, 
de fysieke laag en de detailuitwerkingslaag. 

Figuur 2.4.2 toont de lagen met processen waarin de informatie gegenereerd wordt, de informatiestromen en de 
informatieproducten. 
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Eisen- en ontwerpinformatie

IBD Initieel Behoefte Document
OCD Operational Concept Document

CRS Customer Requirements Specification
OD Ontwerp Dossier

SRS System Requirements Specification
SSRS Subsystem Requirements Specification
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Figuur 2.4.2: De informatielagen van gebruik naar fysieke oplossing

In het SE-Informatiemodel geven de pijlen de informatiestromen weer en de blokken de processen waarin de informatie ontstaat. 

We onderscheiden per laag de volgende informatie:

Algemeen
• Input vanuit omgeving: 
 -  Eisen van de stakeholders: input die door de stakeholders is ingebracht. Deze kan uit eisen voor verschillende 

lagen bestaan (pijlen van links in meerdere lagen).
 - Referenties: allerlei vormen van ontwerpreferenties (pijlen van rechts in meerdere lagen).
•  Ontwerpbesluit: expliciete vastlegging van een beslissing (keuze) tijdens het ontwerpproces. Het gaat niet alleen om 

het besluit, maar juist ook om de motivatie om voor precies dit besluit te kiezen.

De opdrachtlaag
• Doelen: een eerste beschrijving van wat de stakeholders met het systeem willen oplossen, bereiken of kunnen. 
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De gebruikslaag 
• Doelenboom: een hiërarchische ordening van de doelen.
•  Scenario: een combinatie van externe ontwikkelingen die samen een situatie beschrijven waarbinnen het systeem 

moet kunnen functioneren (al dan niet met gedegradeerde functionaliteit).
•  Use case: een verhaal dat beschrijft, vaak door het weergeven van de stappen die doorlopen worden, hoe een 

gebruiker (operator, onderhoudsmedewerker, beheerder) een bepaald doel probeert te bereiken.
• Context: de omgeving waarin het systeem betekenis en een doel heeft en waarmee het systeem een interactie heeft.
• Stakeholdereisen: eisen aan het complete systeem, verwoord in de taal van de klant.

De functionele laag
• Functionele systeemeisen: eisen aan de functies die nodig (en gekozen) zijn om de stakeholdereisen in te vullen. 
•  Architectuur (logisch of functioneel): de structurering, modellering en organisatie van een systeem. Functionele architectuur 

beschouwt de functionele opbouw, interfaces en het (dynamische) gedrag van een systeem. De logische architectuur kijkt 
ook naar sturing van het gedrag en de stromen van personen, goederen, data, informatie of energie tussen de functies.

•  Interface (functioneel): een verbinding tussen twee functies/functiedelen, waarlangs een (soms dynamische) 
wissel werking of interactie kan plaatsvinden.

De fysieke laag
• Subsysteemeisen: eisen aan de subsystemen.
• Architectuur (fysiek): de structurering, modellering en organisatie van het fysieke systeem.
•  Interface (fysiek): een verbinding tussen twee systemen/systeemdelen, waarlangs een (soms dynamische) 

wissel werking of interactie kan plaatsvinden.

De detailuitwerkingslaag
• Het fysieke detailontwerp.

Een verdere uitwerking van het SE-Informatiemodel, de processen en de informatietypen is te vinden in Deel 4.

2.4.3 SE-INFORMATIEPRODUCTEN

Uit de informatiestroom volgt een logische ordening van de eisen- en ontwerpproducten. Eisenproducten leggen de eisen 
vast die in een bepaalde laag zijn ontwikkeld. SE-ontwerpproducten bevatten de modelleringen en informatie uit de 
ontwerpprocessen.
De doelen en rollen van de SE-producten worden hierna verder uitgewerkt. Deel 6 gaat dieper op deze SE-producten in.

Eisenproducten
•  IBD − Initieel Behoefte Document Beschrijft de vraagstelling, het waarom, wat, wie, waar en wanneer, de 

complexiteit, de kansen en risico’s en de argumenten voor het wel of niet starten van een project. Het IBD gaat verder 
dan alleen het vastleggen van eisen en is het resultaat van de BA.

•  CRS − Customer Requirements Specification Beschrijft wat het systeem als geheel (black box) moet kunnen. Het 
bevat de uitwerking van de doelen, behoeften en stakeholdereisen en de waardeprofielen van de primaire stakeholders. 

•  SRS − System Requirements Specification Bevat de afgeleide eisen gestructureerd rond de (sub)functies die het 
systeem moet vervullen. Daarbij zijn alle tegenstrijdigheden tussen eisen weggenomen. 

•  SSRS – Subsystem Requirements Specification Bevat alle systeemeisen die zijn afgeleid voor de subsystemen en 
elementen. Daarbij zijn alle tegenstrijdigheden tussen eisen weggenomen. De eisen zijn gestructureerd rond de 
sub  systemen en elementen.

•  IOD – Interface Ontwerp Dossier Dossier dat zich specifiek richt op de interfaces. In het IOD worden de definities, 
documenten en procesafspraken van de interfaces tussen het systeem en zijn omgeving en tussen de subsystemen en 
elementen gedefinieerd en beheerd. Het IOD ontwikkelt zich gedurende het gehele ontwikkelproces en in alle lagen 
van de eisen- en ontwerpinformatie. 
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De validatie tijdens het ontwikkelproces vindt plaats ten opzichte van CRS en het hierna te behandelen OCD. De verificatie 
van de fysieke oplossing, het functioneren en de realisatie vinden plaats ten opzichte van de eisen uit de SRS en de SSRS.

Ontwerpproducten
•  OCD – Operational Concept Description Beschrijft de vraagmodellering en bevat de stakeholderanalyse, de doelen 

en de behoeften van de stakeholders, de systeemcontext met de grenzen van het te ontwerpen systeem, de scenario’s 
en de use cases.

•  De architectuurbeschrijving Geeft een beschrijving van de modelleringen, het gedrag, de interacties, de prestaties 
en organisatie van het systeem, de manier waarop dit de behoefte van de stakeholders vervult en welke ontwerpbe-
sluiten zijn genomen.

•  Ontwerpdossiers Tijdens het ontwerpen ontstaan nog veel meer producten en documenten, van stroomschema’s, 
1:1000 en kostenramingen tot allerlei ontwerprapportages. Deze worden niet per laag, maar per fase samengevoegd 
en vormen ontwerpdossiers. De ontwerpdocumenten in een dossier worden tijdens elke fase bepaald en aan het 
einde gebaselined en overgedragen naar de volgende fase. Dit vormt vervolgens het startpunt voor het ontwerpen in 
de volgende fase, waarin ze risicogestuurd worden uitgebreid. De dossiers door het proces heen zijn: 
- Logisch Ontwerp Dossier (LOD) voor de CV 
- Systeem Ontwerp Dossier (SOD) voor de CD  
- Voorkeurs Ontwerp Dossier (VOD) voor de UVC  
- Detail Ontwerp Dossier (DOD) voor de DU

2.5 SE BINNEN HET KERNPROCES

Waar de zeven fasen in dit Handboek SE het ontwikkelproces structureren, structureert het Kernproces de besluitvorming 
en beslismomenten binnen ProRail. De zeven SE-ontwikkelfasen sluiten aan bij de structurering in het Kernproces. Deze 
paragraaf geeft een beschrijving van de koppeling tussen de SE-ontwikkelfasen en Kernproces-stappen. 

Het Kernproces
Het Kernproces kent vier grote besluitvormingsstappen:
• Voorfase: klantvraag vaststellen en vastleggen
• Alternatievenstudiefase: de optimale oplossingen voor de vervoervraag of -ambitie selecteren
• Planuitwerkingsfase: een eenduidige scope van het project vaststellen en andere deeloplossingen definitief uitsluiten
• Realisatiefase: de bouw voorbereiden en uitvoeren
Deze stappen zijn weer opgedeeld in kleinere stappen, negen in totaal.

Uit de besluitvormingsdoelen van de stappen in het Kernproces ontstaat de volgende koppeling met de SE-ontwikkelfasen:
• Voorfase: de analyse van de behoefte (BA)
• Alternatievenstudiefase en de variantenstudie (planuitwerkingsfase): de functionele fase in het Kernproces (CV, CD)
• Uitwerken variant (planuitwerkingsfase): uitwerken van het vastgestelde concept (variant UVC)
• Realisatiefase: de detailuitwerking en de realisatie (DU, RE en deel B&E)

Schaalniveaus
In het ontwikkelproces van het spoorsysteem zijn verschillende schaalniveaus te onderscheiden.
De schaalniveaus zijn:
• Enterprise (spoorsector/bedrijf)
• (Deel)netwerk
• Specifieke locatie/specifiek baanvak 
• Specifieke subsystemen (systeemontwikkeling)
Deze verschillen in onder meer abstractieniveau, type ontwerpresultaat, niveau van stakeholders en type interfaces.  
Op elk schaalniveau wordt in een aantal ontwikkelfasen de vraag ontwikkeld via gebruik modelleren en functionele en 
fysieke ontwerpslagen naar een afgerond resultaat.
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Op elk schaalniveau worden de ontwikkelfasen doorlopen. Er is binnen de praktijk van ProRail een dynamische wissel werking 
tussen de schaalniveaus. Nadat op netwerkniveau het concept is ontwikkeld (na CD of UVC), worden de aan passingen 
aan het bestaande spoorsysteem gebundeld in projecten voor specifieke locaties/baanvakken of voor de ontwikkeling/
aanpassing van specifieke subsystemen. De projecten koppelen regelmatig terug of ze binnen de gegeven kaders de 
gevraagde functionaliteit en prestaties kunnen leveren. Op netwerkniveau wordt hiermee de detailuitwerking gestart
en verder verfijnd. Figuur 2.5.a toont de SE-ontwikkelfasen in het Kernproces.

Voorfase Alternatievenstudiefase Planuitwerkingsfase Realisatiefase
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Figuur 2.5.a: Ontwikkelfasen in het Kernproces

Het SE-managementproduct (SEP)
Het overzicht laat zien dat zodra de initiële behoefte bekend is, elk programma of project een Systems Engineering Plan 
(SEP) opstelt. Het SEP is het plan van aanpak voor de Systems Engineer en beschrijft:
• De complexiteit van het project
• Hoe de ontwikkelfasen worden doorlopen
• Hoe groot de processen en producten worden
• Welke middelen daarvoor nodig zijn 
• Welke doorlooptijd dit vraagt 

Onder invloed van de bestuurlijke besluitvorming komt het in de praktijk regelmatig voor dat er sprongen worden 
gemaakt in het doorlopen van het Kernproces. Bijvoorbeeld dat bij complexere projecten een langere en gedegen BA  
als alternatievenstudie wordt bestempeld, of dat projecten die ontstaan vanuit een programma of corridor starten in de 
planuitwerkingsfase. Om tot een oplossing te komen moet je echter op elk schaalniveau alle SE-ontwikkelfasen doorlopen. 
Dit leidt tot een andere ordening van de fasen over het Kernproces (bijvoorbeeld de CV en CD worden doorlopen in
de stap ‘Uitwerken variant’). In het SEP beschrijf je deze aangepaste koppeling tussen de fasen en het Kernproces en
de effecten die dit heeft, zoals andere oplevermomenten van de verschillende SE-producten.
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Aanscherping SE-balk
Het Kernproces kent een balk met daarin de SE-producten bij de diverse beslismomenten. De inzichten die bij het
ont wikkelen van het handboek – maar ook voorafgaand en parallel daaraan al in de praktijk – zijn opgedaan, leiden
tot een aanscherping van SE-producten in de SE-balk. Figuur 2.5.b toont de SE-producten die dit handboek beschrijft. 
Daarbij kunnen sommige projecten een andere verdeling aanhouden, afhankelijk van of het een programmaproject of 
autonoom project betreft. 

Voorfase Alternatievenstudiefase Planuitwerkingsfase Realisatiefase
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Figuur 2.5.b: Oude en nieuwe SE-producten in het Kernproces

Invloed beslismomenten op diepgang uitwerking
Het ontwikkelproces gaat uit van een risicogestuurde verdieping en detaillering van de ontwerpen. In de praktijk kan 
op sommige momenten al een veel grotere detaillering gevraagd worden door te doorlopen procedures (zoals het 
Kernproces en ruimtelijke ordening). Dat kan erin resulteren dat bepaalde delen uit ontwikkelfasen naar voren worden 
getrokken. Voor deze gedetailleerde uitwerkingen doet de Systems Engineer soms vroegtijdig aannames op basis van een 
risico-inschatting. Het is de kunst dit te doen zonder het conceptuele karakter van de ontwikkelfase te verliezen en zonder 
ongewenste verplichtingen aan te gaan. Denk aan de geluidsberekeningen in de alternatievenstudiefase omdat een 
Tracébesluit dit vereist.

2.6 SE EN CONTRACTERING

Contractering is een onderdeel van het ontwikkelproces van ProRail. Tijdens het ontwikkelproces zijn er verschillende 
momenten waarop de markt kan worden benaderd voor het leveren van een dienst of het uitvoeren van een werk.  
De contracteringsstrategie beschrijft de momenten dat de markt kan worden benaderd. 

Contractering van diensten
Het benaderen van de markt voor een dienst gebeurt in alle fasen, behalve de BA en B&E. 
•  In de fasen CV, CD en UVC kan het gaan om diensten als het ontwikkelen van concepten, het aanvullen van  

functionele systeemeisen en subsysteemeisen, en het opstellen en uitwerken van ontwerpen. In de CV en CD ligt 
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de aansturing van het ontwerpproces bij ProRail. Afhankelijk van de prestatie- en aspectrisico’s en waarderisico’s 
verschuift deze in de UVC naar de partij die de dienst levert. Zaken als doorlooptijd, complexiteit en op te lossen 
stakeholder-issues bepalen mede of diensten voor een of meerdere fasen in één contract worden ondergebracht. 

•  In de fasen DU en RE gaat het om diensten die bijvoorbeeld betrekking hebben op het uitwerken van het ontwerp of 
het begeleiden van werk (als zogenaamde backoffice). De wijze van contracteren is afhankelijk van de manier waarop 
het werk wordt gecontracteerd.

Contractering van een werk
In de contracteringsstrategie is de meest cruciale vraag wanneer het moment gekozen wordt om een partij te contracteren 
die de uitvoering van het werk voor zijn rekening gaat nemen. Dit kan op verschillende wijzen in de contractering zijn 
opgenomen:
•  Bij de zogenaamde traditionele vorm van contracteren: alleen de realisatie van het werk wordt gecontracteerd. 

De opdrachtgever werkt het ontwerp uit tot op bestekniveau.
•  Bij een geïntegreerde vorm van contracteren: naast de uitvoering van het werk ook (een deel van) de engineering. 

De meest gebruikte vormen hiervan zijn:
 -  D&C (Design and Construct): vormgeving (design), detailuitwerking en realisatie maken deel uit van het contract. 

Een bijzondere vorm hiervan is de alliantie, waarbij opdrachtgevende en opdrachtnemende partijen de risico’s 
samen beheren.

 - E&C (Engineering and Construct): detailuitwerking en realisatie maken deel uit van het contract.

Daarnaast zijn er nog andere vormen om het contract in te richten. Denk hierbij aan prestatiecontracten zoals de 
alliantievorm vanaf de CV, Best Value Procurement (BVP) vanaf bijvoorbeeld de CD-fase, Prestatie Gericht Onderhoud 
(PGO) in de fase B&E, of volledig geïntegreerde contracten Design, Build, Finance & Maintain (DBFM). Waar normaal 
gesproken de focus ligt op het aantoonbaar voldoen aan de minimale eisen wordt hier juist de prestatie meegewogen. 

Vraagspecificatie
Het benaderen van de markt voor verdere uitwerking van eisen en ontwerp en/of een werk gebeurt altijd op basis van  
een vraagspecificatie (VS). Een vraagspecificatie bestaat uit onder andere een heldere vraag in de vorm van eisen. De 
informatie uit het SE-Informatiemodel geeft een goede basis om deze vraagspecificatie op te stellen. 
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DEEL 3  |  DE ACTIVITEITEN 

Uitwerking van het SE-Procesmodel
binnen de zeven ontwikkelfasen
 
Dit deel van het handboek beschrijft voor elk van de zeven fasen welke
activiteiten met de verschillende processen van het SE-Procesmodel gemoeid zijn.

Te weten:
• BA   Behoefte Analyse (3.1)
• CV   Concept Verkenning (3.2)
• CD   Concept Definitie (3.3)
• UVC  Uitwerking Vastgesteld Concept (3.4)
• DU   Detail Uitwerking (3.5)
• RE   Realisatie (3.6)
• B&E   Beheer & Exploitatie (3.7)

Opbouw per deel:
Elk deel kent een gelijke opbouw en behandelt de volgende onderdelen: 
• SE-hoofdprocessen (Gebruik modelleren, Functioneel ontwerpen en Fysiek ontwerpen) tijdens deze fase.
• De projectprocessen tijdens deze fase.
•  De informatie (input en output). De benodigde input en concrete geleverde/gerealiseerde output van deze fase. 

Daarbij wordt uitgegaan van de wenselijke situatie. Het kan zijn dat zaken in de praktijk in sommige gevallen nog of 
net even anders lopen. 

• De praktijk. De activiteiten worden met enkele concrete voorbeelden aan de ProRail-praktijk gekoppeld.

Aan het begin van 3.1 t/m 3.5 staat steeds een afbeelding van het SE-Procesmodel waarin wordt getoond wat de kern 
aan activiteiten is in deze fase. 

LET OP: Op een bepaald moment in de systeemontwikkeling besteed je de uitwerking en realisatie uit aan de 
markt. In de conceptuele fasen ben je sterk betrokken bij de inhoudelijke uitwerking, in latere fasen volg je vooral 
de ontwerpslagen die er plaatsvinden. Gedurende het hele traject voer je regie over de inhoud, vandaar dat het 
belangrijk is om te weten wat er in elke fase aan activiteiten plaatsvindt. 
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3.1 BEHOEFTE ANALYSE (BA)

De fase van de Behoefte Analyse definiëren we als volgt: 
Samen met de klant wordt vastgesteld wat de initiële behoefte is. Dit betekent dat wordt achterhaald wat
het probleem is en wat de behoefte is, wat een oplossing moet leveren en welke baten een oplossing voor 
de klant heeft. Zodra aannemelijk is te maken dat er uitzicht is op een haalbare oplossing die de behoefte 
kan invullen, wordt een projectvoorstel geformuleerd. De belangrijkste opbrengst van deze fase: vastgesteld 
is wat de behoefte is en waar de prioriteiten liggen van de opdrachtgever (initiatiefnemer/financier).
Ook ontstaat een idee van de complexiteit, de grootste risico’s en daarmee de haalbaarheid van het project. 

Dit deel beschrijft:
•  De activiteiten tijdens de drie SE-hoofdprocessen, oftewel: Gebruik modelleren, Functioneel ontwerpen en Fysiek 

ontwerpen tijdens de Behoefte Analyse (BA) (3.1.1)
•  De activiteiten bij de projectprocessen (3.1.2)
•  De vereiste input en geleverde output (3.1.3)
•  De praktijkcontext (3.1.4)

3.1.1  GEBRUIK MODELLEREN, FUNCTIONEEL ONTWERPEN EN FYSIEK ONTWERPEN TIJDENS 
  DE BEHOEFTE ANALYSE (BA)

De drie hoofdprocessen uit het SE-Procesmodel – Gebruik modelleren, Functioneel ontwerpen en Fysiek ontwerpen – 
spelen tijdens alle fasen van de systeemontwikkeling een rol. De activiteiten binnen de hoofdprocessen verschillen echter 
van fase tot fase. Hierna volgt een beschrijving van de activiteiten tijdens de BA. 

Vraag systeem

Probleemstelling 
Initiële behoefte
Primaire functies
Complexiteit

Technologische basis

Behoefte Analyse

Gebruik modelleren

Fysiek ontwerpen

Identificeren 
primaire 
behoefte

en gebruik

Identificeren 
functies

Visualiseren 
vanuit bestaande 

oplossingen

Identificeren 
primaire 

stakeholder 
eisen

Afleiden 
eerste 

functionele 
systeemeisen

Afleiden 
argumenten

Globaal afwegingsmodel
en toetsen aan MoE’s

Doelen
Scenario’s 

Stakeholdereis 
MoE’s

Ontbrekende behoeften

Primaire functies 
Functionele 

systeemeisen

Ontbrekende functies

Functioneel ontwerpen

IBD

figuur bij 3.1

Figuur 3.1.1: SE-Procesmodel tijdens de BA
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Gebruik modelleren tijdens de BA
Tijdens deze fase gaat het erom de behoefte scherp te krijgen. Is er een probleem? En zo ja: hoe luidt de vraag? Daarvoor 
breng je de situatie, het probleem, de behoeften en doelen van de klant in kaart, haalt eerste eisen van de stakeholders 
op, verkent het gebruik en formuleert grove scenario’s. Je wilt daarmee scherper krijgen wat de behoefte is en wat het 
invullen hiervan waard is. Dit leg je goed vast. Dit kun je vervolgens vertalen naar stakeholdereisen en een afweegkader 
op hoog niveau. 

Mogelijke technieken in deze fase

Stakeholderanalyse

Eisen identificeren

Eisen definiëren

Contextanalyse 

Doelenanalyse

Gebruik modelleren

Gebruiksanalyse

     

Informatie in deze fase

Behoeften

Doelen

Missie

Probleemstelling

Eenvoudige scenario’s/use cases op systeemniveau

Context (op hoofdlijnen) om keuzes vast te leggen om 
het systeem in zijn omgeving te plaatsen, interfaces en 
scope in kaart te brengen en eisen te identificeren

Stakeholdereisen

Aanzet tot MoE/Afweegkader/Valueprofiel

Functioneel ontwerpen tijdens de BA
Je kijkt samen met de (initiatiefnemende) stakeholder naar de stakeholdereisen en het beoogde gebruik en bekijkt welke 
activiteiten het systeem moet gaan uitvoeren en welke functies je nodig hebt om deze in te vullen. Daarbij beschouw je 
de belangrijkste benodigde prestaties van deze functies. Zo ontstaat een beeld van de functionaliteit die het systeem moet 
kunnen leveren. Hierbij vindt de eerste functionele decompositie plaats. Dit is de eerste stap in het structureren van de 
oplossing, met een eerste functionele beschrijving van hoe de primaire behoefte wordt ingevuld.

Mogelijke technieken in deze fase

Functioneel ontwerpen

Eisen definiëren

Eisen afleiden

Interfaces

     

Informatie in deze fase

Belangrijkste functies

Eerste functionele systeemeisen

Relaties (traceerbaarheid)

Fysiek ontwerpen tijdens de BA
Na de voorgaande stappen kijk je naar vergelijkbare oplossingen uit het verleden en de ontwikkelingen in de markt. 
Daarmee schat je in of je aan de behoefte kunt voldoen, of de oplossing inpasbaar is en of realisatie haalbaar is. Waar 
noodzakelijk maak je een eerste ‘houtskoolschets’. Hiermee maak je het beeld over de complexiteit en de risico’s compleet 
en verzamel je argumenten voor de conclusie dat er al dan niet succesvolle manieren zijn om oplossingen te genereren. 

Mogelijke technieken in deze fase

Fysiek ontwerpen

Interfaces

Ontwerpbesluiten

     

Informatie in deze fase

Interfaces

Belangrijkste risico’s

Indicatie van kosten
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3.1.2  PROJECTPROCESSEN TIJDENS DE BA

De verschillende projectprocessen spelen in alle fasen van de systeemontwikkeling een rol, maar de zwaarte van de inzet 
verschilt van fase tot fase (zie ook de beschrijving van deze processen in 2.3.2). 

• Besluitmanagement Het vastleggen van besluiten start hier en loopt vervolgens door de overige fasen heen. 
•  Risicomanagement Je inventariseert de meest bepalende risico’s op basis van tegenstrijdige stakeholderbehoeften en 

de beoogde oplossing. 

3.1.3 INFORMATIE TIJDENS DE BA
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Behoefte en probleem
identificeren

Stakeholdereisen
ontwikkelen

Gebruik modelleren

Systeemeisen
ontwikkelen

Functioneel 
ontwerpen

(Sub)systeemeisen
ontwikkelen

Fysiek
ontwerpen

Ontwerpen subsystemen
en elementen

IBD

OCD

CRS

OD

OD

SRS

SSRS

figuur 3.1.3  Informatie tijdens 
de BA

Referenties

Referenties

Referenties

Eisen van de 
stakeholders

Eisen van de 
stakeholders

Eisen van de 
stakeholders

Eisen- en ontwerpinformatie

IBD Initieel Behoefte Document
OCD Operational Concept Document

CRS Customer Requirements Specification
OD Ontwerp Dossier

SRS System Requirements Specification
SSRS Subsystem Requirements Specification

Figuur 3.1.3: Informatielagen tijdens de BA
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Benodigde input tijdens de BA*

Vraag opdrachtgever 

Bestaand systeem  
(huidige situatie ‘buiten’)

Technische basis 

     

Output van de BA**

Behoeften, doelen

Probleemstelling

Eisen van de stakeholders

Stakeholdereisen

Een afweegkader

     

Informatiestatus*** 

Opdrachtlaag (40%)
- IBD (Initieel Behoefte Document)

*   Benodigde input tijdens de fase: de informatie die input vormt voor de SE-processen.
**   Output van de fase: de informatie die aan het eind van de fase beschikbaar of aangepast/aangevuld is.
***   Informatiestatus: indicatie van de hoeveelheid informatie die in de lagen is verzameld met daarbij de SE-producten 

die voor deze fase relevant zijn.

3.1.4 IN DE PRAKTIJK VAN DE BA 

Tijdens de systeemontwikkeling doorloop je alle fasen en pas je SE toe. De hoeveelheid technieken en producten die 
je toepast, is echter afhankelijk van de complexiteit van het project. Hierna wordt geschetst hoe je de fase BA kunt 
toepassen in de praktijk, variërend van eenvoudig tot uitgebreid. 

figuur bij 3.1.4 bij behoefte analyse

BA

Opdrachtgever ProRail

In deze eerste fase definieer je het probleem en ontdek je de werkelijke vraag. Je analyseert wat waardevol is voor de 
stakeholder en controleert of dit in lijn is met het beleid van ProRail. Aan het eind heb je een beeld van de urgentie, 
toegevoegde waarde, impact en complexiteit en de argumenten om wel of niet te starten met een project.

Initieel Behoefte Document
Je gaat het gesprek aan met de initiator van het project. Je maakt de probleemstelling scherp en analyseert welke
stakeholders hierbij betrokken zijn en wat hun belangen zijn. Je stelt het primaire beoogde gebruik vast, maakt een eerste 
vertaling in functie(s), leidt bijbehorende functionele systeemeisen af en bepaalt interfaces. Op basis van referenties en 
mogelijk een grove houtskoolschets probeer je een beeld te krijgen van een mogelijke oplossing die hierop past en op 
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basis daarvan schat je de maakbaarheid in. Met dit alles in beeld analyseer je de kansen en risico’s. Het geheel leg je vast 
in een Initieel Behoefte Document (IBD). Een template hiervoor vind je in 6.1.

Beeld van complexiteit
In deze startfase vorm je je een beeld van de complexiteit van een project. Die complexiteit bepaal je door het project te 
analyseren voor de volgende risicogebieden:
• Conflicten tussen stakeholders; in doelen/scope, belangconflicten, verschillende prioriteiten
• Externe interfaces; inpassing, systeemcontext, de impact op het spoorsysteem, conditionering 
• Interne interfaces; veel subsystemen
• Nieuwe technologie; nieuwe subsystemen, nieuwe interfaces
• Insteek van de fasering

Op basis van deze risicogebieden kun je specifieker inschatten wat de verwachte omvang van een project gaat worden, 
wat op hoofdlijnen de aanpak kan zijn en welke SE-technieken en -producten een belangrijke rol gaan spelen. Dit is de 
input voor het in de volgende ontwikkelfase op te stellen SEP (Systems Engineering Plan). 

Van eenvoudig tot complex
•  In een eenvoudig project geldt dat er geen of weinig issues en interfaces zijn, dat de toegepaste technologie  

gangbaar is en dat er een beperkt aantal faseringstappen is. 
  Voorbeelden hiervan: Het aanpassen van beveiligd overpad en het plaatsen van hekwerk, blusvoorzieningen,  

faunapassages of geluidschermen. 
•  Bij een gemiddeld project is er bij één of enkele gebieden sprake van complexiteit. Er zijn veel conflicten, veel  

interfaces of nieuwe technologie, of de fasering is heel complex.
  Voorbeelden hiervan: Een onderdoorgang buiten de bebouwde kom, een nieuwe lijn in landelijke omgeving,  

wisselverwarming, opheffen van een overweg.
•  In een complex project zijn meerdere of alle gebieden complex te noemen. Dus veel conflicten tussen stakeholders, 

veel lastige ontwerpkeuzes en veel interfaces en/of complexe fasering (verbouwen met de winkel open).
  Voorbeelden hiervan: De grote stationsprojecten, grote aanpassingen van spoorwegknooppunten, ERTMS, projecten 

met interface met het buitenland, nieuwe lijnen.

De omvang van het IBD hangt af van de gevonden complexiteit. Voor een eenvoudig project ligt het tussen de twee tot 
maximaal vijf pagina’s, terwijl dat voor een complex project kan oplopen tot meer dan twintig.
 



40

3.2 CONCEPT VERKENNING (CV)

De fase van de Concept Verkenning definiëren we als volgt:
Het zwaartepunt ligt bij het verzamelen van alle stakeholderbehoeften en -doelen en het opstellen van
functionele conceptoplossingen. De scenario’s en use cases worden in kaart gebracht. Dit alles wordt gebruikt 
om de stakeholdereisen te identificeren. Hier start het opstellen van eisen aan het systeem: systeemeisen 
(taal van de techniek) die de stakeholdereisen (taal van de klant) invullen. Op basis van deze eisen worden
mogelijke concepten (oplossingsrichtingen) gegenereerd en geanalyseerd.

Dit deel beschrijft:
•  De activiteiten tijdens de drie SE-hoofdprocessen, oftewel: Gebruik modelleren, Functioneel ontwerpen en Fysiek 

ontwerpen tijdens de Concept Verkenning (CV) (3.2.1)
• De activiteiten bij de projectprocessen (3.2.2)
• De vereiste input en geleverde output (3.2.3)
• De praktijkcontext (3.2.4)

3.2.1  GEBRUIK MODELLEREN, FUNCTIONEEL ONTWERPEN EN FYSIEK ONTWERPEN TIJDENS 
DE CONCEPT VERKENNING (CV)

De drie hoofdprocessen uit het SE-Procesmodel – Gebruik modelleren, Functioneel ontwerpen en Fysiek ontwerpen – 
spelen tijdens alle fasen van de systeemontwikkeling een rol. De activiteiten binnen de hoofdprocessen verschillen echter 
van fase tot fase. Hierna volgt een beschrijving van de activiteiten tijdens de CV.

Logische/
functionele
architectuur

Technologische basis

Concept Verkenning

Gebruik modelleren

Fysiek ontwerpen

Modelleren
behoefte,
context en

gebruik

Ontwikkelen 
funties

Verkennen
mogelijke fysieke 

oplossingen

Afleiden
stakeholder 

eisen

Afleiden 
functionele 

systeemeisen

Harden 
prestatie-eisen

Prestatiemodellen
prestatietoetsen

Doelen
Use cases, Scenario’s

Stakeholdereisen

Ontbrekende
stakeholdereisen
Grenzen systeem

Functionele concepten 
Functionele

systeemeisen

Reflectie op functies
prestatie- en kwaliteitseisen

Functioneel ontwerpen

OCD

IBD

SRS

CRS

IOD

figuur bij 3.2.1

Figuur 3.2.1: SE-Procesmodel tijdens de CV
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Gebruik modelleren tijdens de CV
Hier werk je de eerste aanzet tot een stakeholderanalyse uit de BA verder uit. Voor elke stakeholder breng je actief de 
doelen, belangen en behoeften in kaart. Ook haal je de eisen op die de stakeholders willen inbrengen. Je start met het 
opstellen van het eerste contextdiagram om de grenzen en externe interfaces van je systeem te bepalen. De volgende stap 
is samen met de stakeholders ontwikkelen van scenario’s en het definiëren van het beoogd gebruik in use cases.
Deze inspanningen zorgen voor een gestructureerd overzicht van de doelen, de context, de eisen van de stakeholders en 
het beoogde gebruik. Hiermee kun je de stakeholdereisen identificeren. Hierna worden de stakeholdereisen geprioriteerd 
op basis van de doelen/belangen en naar de waarde die deze doelen en belangen voor stakeholders hebben. Hiermee 
maken we het afwegingskader compleet.

Mogelijke technieken in deze fase

Stakeholderanalyse

Eisen ontwikkelen

Eisen identificeren

Eisen definiëren

Eisenanalyse 

Eisen afleiden

Gebruik modelleren

Contextanalyse 

Doelenanalyse

Gebruiksanalyse

Interfaces

Validatie 

Werkvormen

Afstemmen en onderhandelen      

Informatie in deze fase

Probleemstelling

Missies

Behoeften

Doelen

Scenario’s/use cases 

Context

Eisen van de stakeholders

Stakeholdereisen

MoE/Afweegkader/Valueprofiel

Relaties (traceerbaarheid)

Functioneel ontwerpen tijdens de CV
Vanuit de use cases en stakeholdereisen ontwikkel je de functies die het systeem moet vervullen. Je identificeert verschil-
lende concepten voor de functionele invulling. Dit doe je op basis van analyses en modelleringen van onder andere het 
gedrag, interacties en de opbouw van de prestaties van het systeem. Daarmee leg je de basis voor de logische/functionele 
architectuur.

Je leidt voor de verschillende concepten de eisen af die horen bij de functies met de bijbehorende prestaties die nodig zijn 
om aan de stakeholdereisen te voldoen. De bij de functies behorende eisen zijn de functionele systeemeisen. Deze zijn 
opgesteld in de taal van de techniek. Hiermee leg je de basis voor de functionele structurering van de systeemeisen in de SRS. 
Voor elk concept leg je de ontwerpbesluiten, de motivatie en de daaruit volgende functionele systeemeisen op hoofdlijnen 
vast. Zo decomponeer je de hoofdfuncties naar deelfuncties van een vrij hoog niveau. 
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Mogelijke technieken in deze fase

Eisen afleiden

Functioneel ontwerpen

Interfaces

Validatie 

Traceerbaarheid 

Ontwerpbesluiten 

Trade-off

Metrieken

     

Informatie in deze fase

Logische/functionele architectuur 

Functionele systeemeisen

Interfaces (incl. eerste interfacedefinities)

Ontwerpbesluiten

Relaties (traceerbaarheid)

Risico’s

Validatie gegevens

Fysiek ontwerpen tijdens de CV
Binnen het fysiek ontwerpen maak je een eerste analyse en toets je of je functionele concepten maakbaar en haalbaar 
zijn. Daarmee ontstaat een beeld van de mogelijkheden en dit maakt je bewust van beperkingen waar het systeem mee 
te maken heeft. Dit leidt tot het harden en aanscherpen van de logische/functionele architectuur en de prestaties bij de 
functies. Het kan je ook leiden naar nieuwe concepten, inclusief eisen. 

Mogelijke technieken in deze fase

Eisenanalyse 

Eisen afleiden

Fysiek ontwerpen

Interfaces

Validatie 

Traceerbaarheid 

Ontwerpbesluiten 

Trade-off

Metrieken 
     

Informatie in deze fase

Subsystemen en elementen

Interfaces

Eerste subsysteemeisen

Ontwerpbesluiten

Relaties (traceerbaarheid)

Risico’s

Validatie gegevens

3.2.2  PROJECTPROCESSEN TIJDENS DE CV

De verschillende projectprocessen spelen in alle fasen van de systeemontwikkeling een rol, maar de zwaarte van de inzet 
verschilt van fase tot fase (zie ook de beschrijving van deze processen in 2.3.2).

•  Besluitmanagement Je bepaalt de route langs de te nemen besluiten. Dit kun je doen door tegenstrijdige doelen en 
belangen te analyseren. Een van de technieken die je ondersteunt bij het nemen van besluiten is de Trade-off. 

•  Metrieken en toetsen Je brengt de huidige situatie (‘ist’) in kaart (eventueel met metingen). Je past bestaande 
toetsingsmodellen aan of ontwikkelt nieuwe, en analyseert de effecten van de functionele concepten, om vervolgens 
aan de hand van de MoE’s eisen te prioriteren en SMART te maken (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en 
Tijdgebonden). 

•  Risicomanagement De input voor het risicomanagement vormen de stakeholderbehoeften, de interfaces met de 
omgeving, de prestatie bij de functies en de fysieke haalbaarheid daarvan. Geïdentificeerde strijdigheden en onzeker-
heden wil je beheersbaar maken. 
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•  Planningsproces Het eerste dat je in deze fase doet is het maken van je SEP (Systems Engineering Plan). Je beschrijft 
de activiteiten in de diverse fasen van de systeemontwikkeling. Je geeft aan hoe je het ontwikkelproces doorloopt, 
welke documenten je denkt te maken en welke technieken je daarbij toepast. 

•  Informatiemanagement In deze fase moet de informatie goed worden georganiseerd. Dit kan op verschillende 
manieren, bijvoorbeeld met een tool als SharePoint of met een EDMS. In feite is dit inregelen een taak van de 
projectmanager, maar het is goed om te checken of deze inderdaad een logische structuur ontwikkelt waarbinnen 
de documenten en overige informatie worden beheerd en ontsloten. Daarbij is het belangrijk dat er afspraken zijn 
gemaakt over de informatie die al dan niet in deze structuur wordt geplaatst. 

•  Configuratiemanagement De ontwikkelde functionele concepten vormen input voor je configuratiemanagement 
en wijzigingenbeheer.

3.2.3 INFORMATIE TIJDENS DE CV
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Behoefte en probleem
identificeren

Stakeholdereisen
ontwikkelen

Gebruik modelleren

Systeemeisen
ontwikkelen

Functioneel 
ontwerpen

(Sub)systeemeisen
ontwikkelen

Fysiek
ontwerpen

Ontwerpen subsystemen
en elementen

IBD

OCD

CRS

OD

OD

SRS

SSRS

figuur 3.2.3  Informatie tijdens 
de CV

Referenties

Referenties

Referenties

Eisen van de 
stakeholders

Eisen van de 
stakeholders

Eisen van de 
stakeholders

Eisen- en ontwerpinformatie

IBD Initieel Behoefte Document
OCD Operational Concept Document

CRS Customer Requirements Specification
OD Ontwerp Dossier

SRS System Requirements Specification
SSRS Subsystem Requirements Specification

Figuur 3.2.3 Informatielagen tijdens de CV
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Benodigde input tijdens de CV*

Technologische basis

Bestaande systemen (bestaande 
functionele en fysieke architectuur)

Vergelijkbare systemen

Output voorgaande fase

     

Output van de CV**

Stakeholderanalyse, doelen, 
behoeften en eisen van de 
stakeholders 

Scenario’s, use cases en context

Stakeholdereisen

De logische/functionele architectuur 
en de basis van de functionele 
systeemeisen 

Ontwerpbeslissingen 

De belangrijkste interne en externe 
interfaces met definities

Basis voor afweegkader

Validatie gegevens

     

Informatiestatus***

Opdrachtlaag (100%)

Omgevingslaag (80%)
-OCD
-CRS 

Functionele laag (70%)
-Architectuurbeschrijving
-SRS

Dossiers
-LOD
-IOD
-V&V-managementplan

*   Benodigde input tijdens de fase: de informatie die input vormt voor de SE-processen.
**   Output van de fase: de informatie die aan het eind van de fase beschikbaar of aangepast/aangevuld is.
***   Informatiestatus: indicatie van de hoeveelheid informatie die in de lagen is verzameld met daarbij de SE-producten 

die voor deze fase relevant zijn.

3.2.4 IN DE PRAKTIJK VAN DE CV 

Tijdens de systeemontwikkeling doorloop je alle fasen en pas je SE toe. De hoeveelheid technieken en producten die 
je toepast, is echter afhankelijk van de complexiteit van het project. Hierna wordt geschetst hoe je de fase CV kunt 
toepassen in de praktijk, variërend van eenvoudig tot uitgebreid.

 

figuur bij 3.2.4 Concept verkenning

Opdrachtgever
Overige

stakeholders ProRail

CV
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Om tot een goede oplossing te kunnen komen, moet je de behoefte van de stakeholders goed kennen.
Dat kan alleen als je met de stakeholders praat.

Je bent op zoek naar het antwoord op vragen als: 
• Wie hebben een belang of zijn betrokken bij de oplossing?
• Welke doelen streven die stakeholders na?
• Wat willen de stakeholders met de oplossing kunnen?
• Wanneer is de oplossing meetbaar goed genoeg?
• Wie gaan het resultaat gebruiken? 
• Hoe stellen we ons dat gebruik voor? 

Neem de tijd voor deze dialoog. De stakeholderanalyse helpt om te bepalen wanneer een afzonderlijk overleg of juist een 
groepsworkshop de juiste aanpak is.
Structureer en analyseer de informatie en leg relaties. Bestaan er conflicten tussen doelen? Welke interfaces zijn er met 
de omgeving? Welke eisen kun je identificeren? De nieuwe vragen die tijdens dit proces ontstaan, vormen input voor de 
dialoog. Het is daarbij niet erg dat de stakeholder soms al in oplossingen denkt; zie dat zelf echter niet als dé oplossing, 
maar als aanknopingspunt om het gebruik dat de stakeholder voor ogen heeft samen verder uit te werken en voor het 
identificeren van eisen. 
De specifieke aanpak van al deze vragen in deze ontwikkelfase – inclusief een doorkijk naar volgende fasen – leg je vast in 
het SEP (Systems Engineering Plan).

De CRS
Tijdens de dialoog met de stakeholders structureer je gezamenlijk de vraag. Je haalt de eisen op die de stakeholders
willen inbrengen en neemt het functionele/fysieke contextdiagram met de stakeholders door zodat de scope helder is. 
Je modelleert het gewenste gebruik door het opstellen van scenario’s en use cases. Doelen, behoeften, context, scenario’s 
en use cases leg je vast in de OCD. Dit is het startpunt voor je interface management in het Interface Ontwerp Dossier (IOD).
Je leidt de stakeholdereisen af en analyseert deze. Je kijkt of elke eis te herleiden valt tot een doel en of elk doel eisen 
heeft. Ook kijk je waar de (bijna onvermijdelijke) strijdigheden en issues zitten. Bepaal samen met de stakeholders de 
prioriteiten van de eisen zodat je een gezamenlijk gedragen waardeprofiel/afweegkader kunt samenstellen.
Eisen van de stakeholders, stakeholdereisen, waardeprofielen en andere informatie van de stakeholders leg je vast in 
de CRS. De CRS is het afweegkader voor de rest van het project. Zorg dat iedere stakeholder zijn eigen deel in de CRS 
herkent, iedereen tekent immers voor het eigen deel. De eisen van de stakeholders op het niveau van het systeem neem 
je in deze fase mee in de eisenontwikkeling; eisen van de stakeholders op subsysteemniveau of lager parkeer je voor een 
latere ontwikkelfase, wanneer je begint met de ontwikkeling van subsysteemeisen.

Functies en het afleiden van eisen
Vanuit de informatie die je bij de stakeholders verzameld hebt, ga je op zoek naar de functies die nodig zijn om het 
beoogde gebruik en de stakeholdereisen te kunnen invullen. Dit doe je door vanuit de use cases en de stakeholdereisen 
de activiteiten die het systeem moet uitvoeren te modelleren. Je brengt de relaties en interacties tussen de functies in 
beeld. Je analyseert de opbouw van de prestaties (wat bepaalt de prestatie en welke rol heeft iedere functie daarin). 
Aan de functies kun je nu prestaties en andere eisen koppelen. Daarmee heb je de basis om de concepten verder te 
ontwikkelen door de functies schematisch te alloceren op het spoorwegnet of in de ruimte. Dit kan bijvoorbeeld in de 
vorm van een logistiek ontwerp of een ruimtelijk functioneel ontwerp van een station. Lijnvoeringsmodellen, 
stroomschema’s en functionele vlekkenplannen zijn voorbeelden van voor iedereen bekende middelen. 
Tijdens het ontwerpproces maak je keuzes en komt nieuwe informatie naar boven. Die keuzes en input zijn bronnen 
waarmee je de eisen verder ontwikkelt. De functies met bijbehorende systeemeisen leg je vast in de SRS, waarbij je de 
eisen structureert rond de functies.
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Eisen terugkoppelen naar CRS
Je maakt fysieke schetsen bij de concepten die je hebt ontwikkeld. Dit om te onderzoeken of de oplossing haalbaar is. 
De fysieke schetsen – zoals een globale plattegrond met de maatvoering van een station – geven inzicht in de kansen en 
beperkingen, waaruit nieuwe ideeën kunnen ontstaan en je nieuwe concepten op het spoor komt. 
Tijdens het gehele ontwerptraject koppel je regelmatig concepten en eisen terug naar de CRS en OCD. Je kijkt of het nog 
in lijn is met de behoefte van de stakeholders. Blijkt dat niet het geval, dan ga je na of de stakeholder zich hiervan bewust is. 
Uiteindelijk laat je de concepten die niet voldoen vervallen. 

Resultaat CV
De overblijvende concepten vormen logische/functionele architecturen. Deze leg je vast in een architectuurbeschrijvingen, 
als onderdeel van het LOD (zie template in 5.5). 
Tot slot denk je na over de uitwerking van de concepten in de volgende fase en stel je een herziene versie van het SEP op. 

Van eenvoudig tot complex
•  In een eenvoudig project heb je contact gelegd met de stakeholders en zijn de behoefte en functionaliteit snel 

duidelijk. Je kunt informatie combineren om het aantal SE-documenten hanteerbaar te houden. Bijvoorbeeld door het 
combineren van het OCD en CRS in één document (de CRS). 

 Voorbeeld hiervan: Het aanpassen van een overweg door het aanbrengen van gescheiden fietspaden.
•  Bij een gemiddeld project heb je meer overleg met stakeholders en ga je eisen functioneel structureren. 
  Voorbeeld hiervan: Van een station zijn de functies en beoogde prestaties (aantal reizigers, parkeermogelijkheden, etc.) 

geformuleerd en vastgelegd.
•  In een complex project heb je meerdere iteraties nodig om alle gewenste functies in beeld te hebben en de context
 te onderzoeken. 
  Voorbeeld hiervan: Amsterdam CS, waarbij een complexe functionele en ruimtelijke samenhang bestaat en elke 

aanpassing moet passen op te verwachten toekomstige functionaliteiten. 
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3.3 CONCEPT DEFINITIE (CD)

De fase van de Concept Definitie definiëren we als volgt: 
Het zwaartepunt in deze fase ligt bij het ontwikkelen van het fysieke deel van de  concepten en het afwegen 
van de complete concepten. De concepten worden verder uitgewerkt om prestaties, kosten en risico’s 
betrouwbaarder in te schatten en de haalbaarheid en maakbaarheid vast te stellen. Bij de selectie van het 
concept zijn de toegevoegde waarde voor de stakeholders, de kosten en de effecten van belang. In deze fase 
wordt uiteindelijk door de stakeholders het voorkeursconcept vastgesteld.

Dit deel beschrijft:
•  De activiteiten tijdens de drie SE-hoofdprocessen, oftewel: Gebruik modelleren, Functioneel ontwerpen en Fysiek 

ontwerpen tijdens de Concept Definitie (CD) (3.3.1)
• De activiteiten bij de projectprocessen (3.3.2)
• De vereiste input en geleverde output (3.3.3)
• De praktijkcontext (3.3.4)

3.3.1  GEBRUIK MODELLEREN, FUNCTIONEEL ONTWERPEN EN FYSIEK ONTWERPEN TIJDENS DE 
CONCEPT DEFINITIE (CD)

De drie hoofdprocessen uit het SE-Procesmodel – Gebruik modelleren, Functioneel ontwerpen en Fysiek ontwerpen – 
spelen tijdens alle fasen van de systeemontwikkeling een rol. De activiteiten binnen de hoofdprocessen verschillen echter 
van fase tot fase. Hierna volgt een beschrijving van de activiteiten tijdens de CD. 

Logische/
functionele
architectuur
Fysieke 
architectuur

Logische/
functionele

architectuur
Technologische basis

Concept Definitie

Gebruik modelleren

Fysiek ontwerpen

Modelleren
Life Cycle

Verfijnen
functionele 
concepten

Ontwikkelen
fysieke

concepten

Completeren
eisen

Afleiden 
functionele 

systeemeisen

Afleiden 
subsyteemeisen

Prestatiemodellen
prestaties

Use cases
Aspecteisen

Ontbrekende eisen

Functionele concepten 
Functionele

systeemeisen

Aanvullende
functionele syteemeisen

Functioneel ontwerpen

OCD

SSRS

SRSCRS

CRS

IOD

SRS

plaat bij 3.3.1a

Figuur 3.3.1.a: SE-Procesmodel tijdens de CD
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Gebruik modelleren tijdens de CD
Je analyseert de eisen (met name gericht op de aspecteisen) en kijkt bijvoorbeeld of er onnodige ontwerpbeperkingen in 
zitten (niet-oplossingsvrije eisen aan het systeem). Je toetst of het ontwikkelen van de use cases en het eisen afleiden in 
voorgaande ontwikkelfasen goed is gegaan, bijvoorbeeld door ze terug te koppelen naar de stakeholderbehoeften. Je 
breidt de scenario’s uit voor alle bedrijfstoestanden (niet alleen het normale bedrijf, maar ook voor verstoringen en cala-
miteiten) en de fasen in de levenscyclus (niet alleen de operationele fase). Je ontwikkelt de daaruit volgende ontbrekende 
use cases en toetst aan welke fasen de eisen invulling geven en leidt nieuwe eisen af. 

figuur bij 3.3.1b Concept Definitie

Levenscyclusfasen

Verkenning behoefte

Ondersteuning/support/onderhoud

Buiten gebruik nemen/sloop

Concept ontwikkeling

Exploitatie

Uitwerking ontwerp

Training en uitrol

Productie

De 8 fasen
van de

levenscyclus

Figuur 3.3.1.b: De levenscyclusfasen

Mogelijke technieken in deze fase

Eisen ontwikkelen

Eisenanalyse 

Eisen afleiden

Modellering gebruik

Gebruiksanalyse

Validatie 

Traceerbaarheid 

     

Informatie in deze fase

Scenario’s/use cases, bijvoorbeeld van onderhoud

Functionele systeemeisen

Relaties (traceerbaarheid)

Validatie gegevens
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Functioneel ontwerpen tijdens de CD
Hier ga je de modellering van het gedrag, de functies en prestaties in de concepten compleet maken en weeg je af welke 
functies je al dan niet wilt. Je werkt de concepten dieper uit en bij het decomponeren van de functies ontstaan nieuwe 
interfaces. Vanuit deze interfaces komen de eventuele ontbrekende functies in beeld. Voor de (nieuwe) functies leid je 
de functionele systeemeisen af. Je zet de eerste stap in het afleiden van de aspecteisen en voegt deze aan de functionele 
systeemeisen toe.
In deze fase spits je de functionele concepten verder toe op de locatie. Je scherpt de functiestructuur aan en maakt de 
projectspecifieke samenhang tussen de functies inzichtelijk.

In de ontwerploop wordt op basis van prestatieanalyses van de fysieke ontwerpen de logische/functionele architectuur 
van de concepten aangescherpt, eventueel aangepast en afgerond. De functionele systeemeisen en aspecteisen worden 
verder verfijnd. Dit leidt tot een complete functionele systeemeisenset. Deze wordt vastgelegd in de definitieve SRS met 
daarin alle functies voorzien van prestatie- en aspecteisen. 

Mogelijke technieken in deze fase

Eisenanalyse 

Eisen afleiden

Functioneel ontwerpen

Interfaces

Verificatie & Validatie 

Traceerbaarheid 

Ontwerpbesluiten 

Metrieken 

     

Informatie in deze fase

Functionele architectuur

Functionele systeemeisen

Ontwerpbesluiten

Relaties (traceerbaarheid)

Risico’s

Verificatie & Validatie gegevens

Fysiek ontwerpen tijdens de CD
In deze fase worden voor de functionele concepten een of meer fysieke conceptoplossingen ontwikkeld. Deze oplossingen 
ontwikkel je onder meer door de functionele decompositie te vertalen naar een fysieke decompositie die binnen de kaders 
van je eisen past. Bij het decomponeren ontstaan fysieke interfaces. Voor de fysieke subsystemen leid je bijbehorende 
subsysteemeisen af.
Het gaat dus met name om het genereren van verschillende fysieke oplossingen met daarbij een globale uitwerking.  
Je zet daarmee de eerste stap in het ontwikkelen van de fysieke architectuur. Voor alle concepten leg je de bijbehorende 
ontwerpbesluiten en daaruit volgende eisen op hoofdlijnen vast. 

De globale uitwerking geeft een beeld van de inpasbaarheid, maakbaarheid en haalbaarheid van de concepten. De kosten 
worden geraamd en risico’s nader geanalyseerd. Je zet analysemiddelen in om de eigenschappen en prestaties van alle 
concepten in kaart te brengen. Op basis hiervan wordt in de ontwerploop de logische/functionele architectuur van de 
concepten afgerond.

Je gaat de haalbaarheid en (toegevoegde) waarde van de concepten vergelijken. Daarvoor gebruik je de belangen van  
de verschillende stakeholders, zoals eindgebruikers, beheerders en bewoners. Vervolgens maken de stakeholders een 
afweging tussen alle concepten met een Trade-off, om zo tot één integraal voorkeursconcept te komen. Daarbij gebruik 
je in eerdere projecten gemaakte afwegingen en bepaalde standaarden en referenties om te zorgen dat je over projecten 
heen de vraagstukken gelijk behandelt. 

Voor het (bestuurlijk) vastgestelde voorkeursconcept borg je dat alle ontwerpbesluiten en motiveringen gedegen zijn
vastgelegd. Je rondt de dialoog met de stakeholders af. Zo realiseer je, samen met de betrokkenen, een optimale eisenset. 
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Mogelijke technieken in deze fase

Eisenanalyse 

Eisen afleiden

Fysiek ontwerpen

Interfaces

Verificatie & Validatie 

Traceerbaarheid 

Ontwerpbesluiten 

Trade-off

Metrieken
     

Informatie in deze fase

Fysieke architectuur

Interfaces

Subsysteemeisen

Ontwerpbesluiten

Relaties (traceerbaarheid)

Risico’s

Verificatie & Validatie gegevens

3.3.2  PROJECTPROCESSEN TIJDENS DE CD

De verschillende projectprocessen spelen in alle fasen van de systeemontwikkeling een rol, maar de zwaarte van de inzet 
verschilt van fase tot fase (zie ook de beschrijving van deze processen in 2.3.2).

• Besluitmanagement In deze fase maak je de Trade-offs die leiden tot het voorkeursconcept. 
•  Metrieken en toetsen Je vertaalt in deze fase de MoE (Measures of Effectiveness) in de MoP (Measures of 

Performance) voor het systeem. Je gebruikt modellen om te toetsen of de concepten de vereiste prestaties en kwali-
teiten kunnen realiseren. 

•  Risicomanagement Je hebt nu het volledige beeld van het systeem, inclusief het fysieke ontwerp. Met analyses en 
risico-identificerende methodieken krijg je zicht op de risico’s. Gedurende de gehele ontwikkelfase toets je of het 
systeem de gevraagde prestatie kan leveren en op deze wijze monitor je de prestatie- en aspectrisico’s. 

  Aan het einde van deze ontwikkelfase moeten de effecten op alle zorgen (potentiële risico’s) van de stakeholders 
inzichtelijk gemaakt en afgedekt zijn. De functionele systeemeisen moeten hier stabiel zijn; wanneer functionele 
systeemeisen na deze fase blijven wijzigen, brengt dit grote risico’s met zich mee. 

• Planningsproces Je maakt het SEP (Systems Engineering Plan) definitief.
•  Informatiemanagement Als het goed is heeft de projectmanager een goede structuur neergelegd. Hier kun je moni-

toren of deze wordt gebruikt en mensen motiveren om hier hun informatie in onder te brengen. 
•  Configuratiemanagement In deze fase ontstaan de eerste complete baselines. Baselinen, het bevriezen van je 

configuratie, doe je vanaf de BA-fase, als het gaat om behoeften en functies, maar in de CD bevries je voor het 
eerst je complete dossier, oftewel de volledige set aan informatie vanuit de processen. Hierdoor is vastgelegd wat er 
is besloten. Als er wijzigingen komen op een baseline, maak je een impactanalyse. Voor wijzigingen die leiden tot 
volledig nieuwe functionele concepten volg je het proces Verzoek tot Wijziging (VtW).

•  Projectmonitoring en beheersprocessen Je legt een relatie tussen de documenten en de momenten waarop ze 
opgeleverd moeten worden. Daarbij benoem je de reviewmomenten van de diverse documenten die een rol spelen in 
de systeemontwikkeling. 
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3.3.3 INFORMATIE TIJDENS DE CD
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Behoefte en probleem
identificeren

Stakeholdereisen
ontwikkelen

Gebruik modelleren

Systeemeisen
ontwikkelen

Functioneel 
ontwerpen

(Sub)systeemeisen
ontwikkelen

Fysiek
ontwerpen

Ontwerpen subsystemen
en elementen

IBD

OCD

CRS

OD

OD

SRS

SSRS

figuur 3.3.3  Informatie tijdens 
de CD

 ferenties

Referenties

Referenties

Eisen van de 
stakeholders

Eisen van de 
stakeholders

Eisen van de 
stakeholders

Eisen- en ontwerpinformatie

IBD Initieel Behoefte Document
OCD Operational Concept Document

CRS Customer Requirements Specification
OD Ontwerp Dossier

SRS System Requirements Specification
SSRS Subsystem Requirements Specification

Figuur 3.3.3: Informatielagen tijdens de CD
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Benodigde input tijdens de CD*

Concepten met functionele 
systeemeisen

Ontwerpbeslissingen 

Technische basis en bestaande 
systemen

Fysieke architectuur bestaande 
systemen

Vergelijkbare systemen

Conditioneringsuitkomsten  
(verzamelen van bestaande 
gegevens)

Output voorgaande fase

     

Output van de CD**

Voorkeursconcept met logische/
functionele architectuur

Ontwerpbeslissingen 

De functionele systeemeisen

Globale fysieke architectuur

Ontwerpdocumentatie

Verdieping van de interne en externe 
interfaces met definities

Verificatie & Validatie gegevens

     

Informatiestatus*** 

Opdrachtlaag (100%)

Omgevingslaag (100%)
- OCD
- CRS

Functionele laag (100%)
- Architectuurbeschrijving
- SRS

Fysieke laag (50%)
- Architectuurbeschrijving
- SSRS

Dossiers
- SOD
- IOD
- V&V-procedure
- V&V-rapport

*   Benodigde input tijdens de fase: de informatie die input vormt voor de SE-processen.
**   Output van de fase: de informatie die aan het eind van de fase beschikbaar of aangepast/aangevuld is.
***   Informatiestatus: indicatie van de hoeveelheid informatie die in de lagen is verzameld met daarbij de SE-producten 

die voor deze fase relevant zijn.

3.3.4 IN DE PRAKTIJK VAN DE CD

Tijdens de systeemontwikkeling doorloop je alle fasen en pas je SE toe. De hoeveelheid technieken en producten die 
je toepast, is echter afhankelijk van de complexiteit van het project. Hierna wordt geschetst hoe je de fase CD kunt 
toepassen in de praktijk, variërend van eenvoudig tot uitgebreid. 

figuur bij 3.3.4 Concept Definitie

Opdrachtgever
Overige

stakeholders ProRail

CD
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Bij de start staat het belangrijkste deel van de CRS; gedurende de CD worden er slechts aanvullingen gedaan. De 
concepten worden fysiek uitgewerkt om aan het eind van deze fase een voorkeursconcept te kunnen kiezen. De primaire 
stakeholders staan allemaal achter het voorkeursconcept en zijn het erover eens dat het voorkeursconcept de optimale 
invulling is van de belangen, zoals weergegeven in de OCD/CRS. Daarvoor is nodig dat elke primaire stakeholder in het 
voorkeursconcept een afdoend antwoord vindt op de invulling van zijn behoefte en zorgen. Het voorkeursconcept vormt 
de logische/functionele architectuur van de te engineeren oplossing in de volgende fasen.

Functionele concepten afronden
Voor de functionele concepten ga je de functies aanvullen en aanscherpen met aspecteisen (zoals RAMS). Je werkt de 
concepten verder uit voor verschillende bedrijfstoestanden, de hele levenscyclus en secundaire functies, zoals bijvoorbeeld 
rangeren van treinen. Vervolgens kijk je waar dit leidt tot aanvullende use cases, activiteiten, functies en functionele eisen. 
De modelleringen werk je verder uit. Hiermee completeer je de concepten. 
Verder verdiep je de concepten, onder meer door de modelleringen een laag gedetailleerder uit te werken en de relaties 
tussen de functies compleet te maken. Hiervoor kun je allerlei modelleringsmiddelen gebruiken. De verdieping van de 
functies verwerk je in de vlekkenplannen uit de CV.

De fysieke concepten
Voor elk functioneel concept ontwikkel je nu één of meer fysieke systeemontwerpen. De opzet of configuratie van de 
subsystemen zal in de fysieke oplossingen verschillen. Dat kan bijvoorbeeld zijn:
• Doordat je in een spoorontwerp een andere invulling van de lay-out van een emplacement hebt;
• Door de toepassing van andere infrasystemen voor de bovenbouw, beveiliging, en dergelijke. 

De opzet van het systeem leg je voor elk concept vast in het fysieke architectuurdocument in het Systeem Ontwerp 
Dossier (SOD, zie template in 6.4). Het SOD bevat die ontwerpdocumenten die nodig zijn om de prestatie- en aspect risico’s, 
de inpasbaarheid en de maakbaarheid te beheersen, aangevuld met specifieke ontwerpdocumentatie die volgt uit
ruimtelijke ordenings- en andere procedures tijdens je project. 

Voor elk onderdeel van het systeem leid je de bijbehorende subsysteemeisen af. Daarmee start je de ontwikkeling van 
het SSRS. Tijdens het ontwerpproces maak je keuzes en komt nieuwe informatie naar boven. Dit zijn allemaal bronnen 
waarmee je de eisen verder ontwikkelt. Nieuwe functies, systemen en eisen leg je vast in de SRS en de SSRS. 

Voordat een concept kan worden gekozen, moet je weten of de concepten maakbaar zijn en welke prestaties elk concept 
kan leveren. Voor het vaststellen van de maakbaarheid werk je de onderdelen van het fysieke concept uit totdat je een 
betrouwbaar beeld hebt van de inpasbaarheid en de prestaties. Zo kun je gefundeerd een voorkeursconcept – met 
bijbehorende budgettering, planning, risico’s en ontwerpbesluiten – voorleggen aan de stakeholders. 
Je toetst regelmatig of het ontwerp de gevraagde prestaties kan leveren. Deze prestaties stel je vast aan de hand van 
modelberekeningen, bijvoorbeeld voor rijtijden, opvolgtijden, dienstregelingen en loopstroomsimulaties. 

Er vindt in de ontwerploop voortdurende afstemming plaats tussen het fysieke en het functionele deel van het concept, 
en waar nodig worden deze aan elkaar aangepast. Dit gebeurt bijvoorbeeld tussen spoorontwerp, spoorlay-out en 
het logistieke plan van een emplacement. Hiermee rond je uiteindelijk de functionele ontwerpen af, zoals het logistiek 
ontwerp of het ruimtelijk functioneel ontwerp van een station.

Het FIS
Een centraal onderdeel voor railprojecten in deze ontwikkelfasefase is het opstellen van het FIS (Railverkeer Technisch 
Functioneel Integraal Systeemontwerp). SE helpt je bij het bepalen van de mate van uitwerking hiervan, door de
inspanning te bepalen die je moet leveren om onbekendheden en risico’s in het ontwerp die impact hebben op de 
railverkeerstechniek uit te sluiten. De diepte in de uitwerking van onderdelen in het ontwerp kan verschillen omdat je
de risico’s beheersbaar wilt krijgen. In de praktijk maak je daarvoor vrij ver uitgewerkte ontwerpen, omdat deze nodig zijn 
om met toetsingsmodellen de prestatie vast te stellen, om de maakbaarheid en inpassing voldoende te kunnen bepalen
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of om een voldoende betrouwbare kostenraming te kunnen maken. Deze gedetailleerdere uitwerkingen zijn alleen
rekenreferenties en worden niet meegenomen als input naar de UVC. Het FIS en de bijbehorende ontwerpdocumenten 
vormen een belangrijk deel van het SOD. 

Risico’s beheersen
Met de selectie van een voorkeursconcept maken de stakeholders afspraken over scope, tijd en geld. Voor stakeholders 
is dit een ingrijpend proces. Je wilt voorkomen dat je hier in een latere fase op moet terugkomen. Daarom wil je van elk 
concept de risico’s kennen en weten of deze beheersbaar zijn. 
De belangen- en behoefteconflicten tussen stakeholders moeten opgelost zijn. De interne risico’s van het systeem maak je 
beheersbaar tijdens het ontwerpen en toetsen. De diepte in de uitwerking van onderdelen kan daarbij verschillen.
Dit omdat je vooral de risico’s (waaronder de kosten) beheersbaar wilt krijgen. 
Om risico’s die voortkomen uit de omgeving te beheersen, laat je effectrapportages opstellen bij Grond Juridische Zaken 
(GJZ) en doe je diverse beschouwingen naar bijvoorbeeld het effect op milieu en geluid. Ook kijk je – vanuit
veiligheidsoogpunt – naar de verkeerstechnische beschouwing. Verder kijk je – vanuit de haalbaarheid – naar de risico’s 
van de verschillende concepten die je hebt bedacht. 
Onjuistheden in de vastlegging van de bestaande situatie vormen een bron van risico’s. Dat vraagt om zorgvuldig werken 
en zaken steeds controleren. Je analyseert waar je meer informatie nodig hebt en laat hiervoor inventarisaties uitvoeren. 

De keuze maken
Tijdens het ontwerptraject heb je vraag en oplossing steeds verder gestructureerd. Daardoor ontstaat een scherp beeld 
van de te maken keuzes. Je ontwikkelt een besluitvormingsstrategie om de stakeholders mee te nemen langs de te maken 
keuzes. Je bepaalt daarin:
• Wanneer welke keuze moet worden gemaakt
• De aanpak op elk keuzemoment
• De afwegingsinstrumenten (KBA, MKBA, validatie, toetsen aan MoE’s) 
• De informatie die beschikbaar moet zijn

Je koppelt de haalbaarheid, effecten op belangen en risico’s van oplossingen terug naar de stakeholders en bereidt dan
de keuzen voor. Uiteindelijk leidt dit tot de selectie van het voorkeursconcept. Dit alles wordt vastgelegd in het SOD.

Van eenvoudig tot complex
•  In een eenvoudig project vul je vooral de SRS aan en maak je een aantal fysieke alternatieven die je globaal uitwerkt.
 Voorbeeld hiervan: Je maakt enkele situatietekeningen van alternatieven voor een fietspad op de overweg.
•  Bij een gemiddeld project kijk je naar de gehele levenscyclus van het systeem, vul je scenario’s aan en vergelijk je
 de verschillende concepten. De ontwerpbesluiten leg je vast in het SOD.
 Voorbeeld hiervan: Je brengt het onderhoudsscenario van het station in beeld.
•  In een complex project stel je de specifieke Measures of Performance (MoP) op als afweegkader voor je fysieke 

oplossingen. Ter beheersing van het grote aantal risico’s werk je de alternatieven dieper uit. Ook zul je vaak simulaties doen. 
  Voorbeeld hiervan: Bij grote knooppuntprojecten besteed je extra aandacht aan de railverkeerstechnische uitwerking 

om meer zekerheid te krijgen over de haalbaarheid van de prestaties en aan de interfacerisico’s, zoals de overgangen 
naar de aansluitende baanvakken en de aansluitingen met de omgeving.
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3.4 UITWERKING VASTGESTELD CONCEPT (UVC)

De fase van Uitwerking Vastgesteld Concept (UVC) definiëren we als volgt: 
Hier vindt het uitwerken van het vastgestelde concept plaats door het opsporen en reduceren van risico’s
in nieuwe en/of complexe (onderdelen van) subsystemen. Aan het eind van deze fase zijn op alle
systeemniveaus in het ontwerp de verwachte prestaties en kosten inzichtelijk en zijn de risico’s voor
prestatie en kosten beheersbaar. 
 
Dit deel beschrijft:
•  De activiteiten tijdens de drie SE-hoofdprocessen, oftewel: Gebruik modelleren, Functioneel ontwerpen en Fysiek 

ontwerpen tijdens de Uitwerking Vastgesteld Concept (UVC) (3.4.1)
•  De activiteiten bij de projectprocessen (3.4.2)
•  De vereiste input en geleverde output (3.4.3)
•  De praktijkcontext (3.4.4)

3.4.1  GEBRUIK MODELLEREN, FUNCTIONEEL ONTWERPEN EN FYSIEK ONTWERPEN TIJDENS DE 
UITWERKING VASTGESTELD CONCEPT (UVC)

De drie hoofdprocessen uit het SE-Procesmodel – Gebruik modelleren, Functioneel ontwerpen en Fysiek ontwerpen – 
spelen tijdens alle fasen van de systeemontwikkeling een rol. De activiteiten binnen de hoofdprocessen verschillen echter 
van fase tot fase. Hierna een beschrijving van de activiteiten tijdens de UVC. 

Fysieke
architectuur

Logische/functionele
architectuur

Fysieke architectuur
Technologische basis

Uitwerking Vastgesteld Concept

Gebruik modelleren

Fysiek ontwerpen

Identificeren
kritische 

subsystemen

Functionele 
concepten

subsystemen

Ontwikkelen
fysieke

concepten
kritische

subsystemen

Analyseren
eisen

Identificeren
prestatie-eisen
subsystemen

Afleiden 
subsyteemeisen

Prestatiemodellen
prestaties

Kritische
subsystemen

Ontbrekende eisen

Functionele concepten 
subsystemen

Prestaties subsystemen

Functioneel ontwerpen

SRS

SRS

SSRS

SSRS

IOD

plaat bij 3.4.1

Figuur 3.4.1: SE-Procesmodel tijdens de UVC
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In deze fase staat het uitwerken van de kritische subsystemen centraal. Dit zijn vooral complexe en nieuwe (niet vrijgegeven) 
subsystemen. Vanuit de risicoanalyse ontdek je de kritische subsystemen en elementen waar nog mogelijke risico’s zitten 
en identificeer je de subsystemen en elementen die verder uitgewerkt moeten worden. Je maakt de risico’s rondom 
prestatie en interfaces op subsysteem en elementniveau beheersbaar. Dit is bijvoorbeeld het geval voor de fundering, de 
beveiliging of tunnelinstallaties. Dit geldt zeker voor alle nieuwe subsystemen en elementen die niet eerder toegepast zijn. 

Gebruik modelleren tijdens de UVC
In de voorgaande fasen keek je nog vanuit de verschillende concepten naar het systeem. Je eerste stap is de voor het 
vastgestelde concept ontwikkelde eisen kritisch tegen het licht te houden. Je kijkt of de functionele systeemeisen en de 
daaruit afgeleide subsysteemeisen uit de vorige fase valide zijn, of ontwerpbesluiten goed onderbouwd zijn en of het 
eisen afleiden goed heeft plaatsgevonden. Je wilt nu de mogelijke onvolledigheden die in de eisenset en motiveringen zijn 
ontstaan wegwerken. Dit om onnodig herstelwerk tijdens de verdere uitwerking te voorkomen. 

Je stelt op basis van de eerdere prestatie-analyses en de technische basis de kritische subsystemen vast en je identificeert de 
nieuwe subsystemen en elementen die niet eerder toegepast zijn. Al deze subsystemen werk je in de UVC-fase verder uit. 
Je analyseert of er eisen van de primaire stakeholders zijn die horen bij deze subsystemen en elementen en haalt eisen 
van de stakeholders op bij interne stakeholders en systeembeheerders van deze subsystemen. Je identificeert aanvullende 
subsysteemeisen en definieert een afweegkader. 

Voor de kritische subsystemen ontwikkel je concepten. Dit doe je op een vergelijkbare manier als in de CV/CD voor het 
systeem. Je modelleert eerst het gebruik, waarbij je voor de bestaande subsystemen gebruikmaakt van referentiearchitectuur. 
In samenspraak met de betrokken primaire stakeholders en systeembeheerders werk je de context, de scenario’s en de use 
cases voor deze subsystemen verder uit. Hiermee leid je de gebruikseisen voor de subsystemen af.

Vanaf deze fase krijg je intensief te maken met stakeholders die betrokken zijn bij de technische invulling van het systeem; 
naast interne stakeholders en systeembeheerders zijn dat de beheerders van externe systemen. Je gaat met hen de dialoog aan 
over de door hen beheerde subsysteemeisen om het gebruik, de interacties en interfacedefinities te identificeren en analyseren.

Mogelijke technieken in deze fase

Stakeholderanalyse

Eisen ontwikkelen

Eisen identificeren

Eisenanalyse 

Modelering gebruik

Contextanalyse 

Gebruiksanalyse

Interfaces

Validatie 

Traceerbaarheid 

     

Informatie in deze fase

Scenario’s/use case, voor bepaalde subsystemen

Gebruikseisen voor bepaalde subsystemen

Subsysteemeisen

Relaties (traceerbaarheid)

Risico’s

Validatie gegevens

Functioneel ontwerpen tijdens de UVC
Aan het einde van de voorgaande fase (CD) is de logische/functionele architectuur van het systeem definitief. Je controleert 
nogmaals of de functionele decompositie voldoende kwaliteit heeft en besteedt extra aandacht aan de functionele interfaces.
Je kunt ook nog met de primaire stakeholders te maken krijgen. Bijvoorbeeld als uit analyse van het voorkeursconcept 
blijkt dat een aanvullende functie nodig is die gevolgen heeft voor andere stakeholder(s). Dit is bijvoorbeeld het geval 
als voor een tunnel een drainagekelder nodig blijkt, omdat het technisch gezien niet mogelijk is pompen met voldoende 
debiet te plaatsen om regenwater weg te pompen. Zoiets kan aanzienlijke kosten veroorzaken, wat gevolgen heeft voor 
de stakeholders die dit financieren.
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Vervolgens ontwikkel je voor de nieuwe en complexere kritische subsystemen het functionele deel van het concept.  
Je maakt analyses en modelleringen van onder andere het gedrag, de interne interacties, de functies en de opbouw van 
de prestaties van het subsysteem en de interacties met de rest van het systeem. Voor bestaande systemen gebruik je de 
referentiearchitectuur als uitgangspunt. Daarmee leg je de basis voor de invulling van de specifieke logische/functionele 
architectuur van het subsysteem die geldt binnen je project.

Je leidt voor de concepten de eisen af die horen bij de functies met de bijbehorende prestaties. De bij de functies behorende 
eisen zijn ook functionele systeemeisen, echter dit keer voor een specifiek subsysteem. Je doorloopt de modellerings- en 
ontwerploops meerdere malen om de logische/functionele architectuur te verbeteren en te harden.
Voor elk concept leg je de ontwerpbesluiten, de motivatie en de daaruit volgende eisen vast. 

Mogelijke technieken in deze fase

Eisen identificeren

Eisen afleiden

Functioneel ontwerpen

Interfaces

Verificatie & Validatie 

Traceerbaarheid 

Ontwerpbesluiten 

Metrieken

     

Informatie in deze fase

Functionele architectuur voor bepaalde subsystemen

Functionele systeemeisen voor bepaalde subsystemen

Subsysteemeisen

Interfaces

Ontwerpbesluiten

Relaties (traceerbaarheid)

Risico’s

Verificatie & Validatie gegevens

Fysiek ontwerpen tijdens de UVC
De eerste stap is een beoordeling of de fysieke decompositie van het systeem goed is gegaan en of de functies juist zijn 
toegewezen aan de fysieke subsystemen. Je koppelt dit terug via de ontwerploop. 

Je maakt een ontwerpslag op de kritische subsystemen en elementen. In het ontwerp wijs je de subsystemen een specifieke 
plek toe in de (geografische) ruimte. Dit zorgt voor nieuwe interfaces tussen de subsystemen en tussen de subsystemen 
en de omgeving, en daarmee voor nieuwe interfacedefinities. Een voorbeeld van het plaatsen in de ruimte is het opstellen 
van een OBE-blad.

De kritische subsystemen werk je fysiek verder uit. Je kijkt of de prestatie gehaald kan worden en of de risico’s beheersbaar 
zijn. Dit doe je bijvoorbeeld door de oplossing te modelleren, wat kan met de inzet van simulatiemodellen of ‘prototyping’. 
Je koppelt de resultaten terug via de ontwerploop om op functioneel niveau je ontwerpen te verbeteren en leidt alle 
ontbrekende subsysteemeisen af.
Je rondt het ontwerpen af als alle prestatie- en aspectrisico’s ondervangen zijn en de overige systeemrisico’s beheersbaar 
zijn. Voor de nieuwe en de complexere kritische subsystemen beoordeel je de concepten en bepaalt in overleg met de 
stakeholders de voorkeur. Je beschikt nu over de complete fysieke architectuur van je systeem met de bijbehorende 
subsysteemeisen.
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Mogelijke technieken in deze fase

Eisenanalyse 

Eisen afleiden

Fysiek ontwerpen

Interfaces

Verificatie & Validatie 

Traceerbaarheid 

Ontwerpbesluiten 

Trade-off

Metrieken
     

Informatie in deze fase

Fysieke architectuur

Subsystemen en elementen

Subsysteemeisen

Interfaces

Ontwerpbesluiten

Relaties (traceerbaarheid)

Risico’s

Verificatie & Validatie gegevens

3.4.2  PROJECTPROCESSEN TIJDENS DE UVC

De verschillende projectprocessen spelen in alle fasen van de systeemontwikkeling een rol, maar de zwaarte van de inzet 
verschilt van fase tot fase (zie ook de beschrijving van deze processen in 2.3.2).

• Besluitmanagement Je maakt Trade-offs voor zowel de prestatie- als de interfacevraagstukken. 
•  Metrieken en toetsen Je voert de toetsen en testen uit die nodig zijn om vast te stellen of de subsystemen de 

gewenste prestaties leveren. 
•  Risicomanagement Aan het einde van deze fase zijn alle prestatierisico’s op subsysteemniveau beheerst. Je benoemt 

de subsystemen en elementen waar risico’s zitten en gebruikt dit als sturing om te bepalen hoe ver je gaat met de 
detaillering/uitwerking van je ontwerp. 

• Planningsproces Je bepaalt de engineeringplanning voor de volgende fase en maakt je realisatieplanning scherper. 
• Configuratiemanagement De uitwerking van risicovolle delen neem je op in de configuratie. 
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3.4.3 INFORMATIE TIJDENS DE UVC
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Behoefte en probleem
identificeren

Stakeholdereisen
ontwikkelen

Gebruik modelleren

Systeemeisen
ontwikkelen

Functioneel 
ontwerpen

(Sub)systeemeisen
ontwikkelen

Fysiek
ontwerpen

Ontwerpen subsystemen
en elementen

IBD

OCD

CRS

OD

OD

SRS

SSRS

Referenties

Referenties

Referenties

Eisen van de 
stakeholders

Eisen van de 
stakeholders

Eisen van de 
stakeholders

Eisen- en ontwerpinformatie

IBD Initieel Behoefte Document
OCD Operational Concept Document

CRS Customer Requirements Specification
OD Ontwerp Dossier

SRS System Requirements Specification
SSRS Subsystem Requirements Specification

Figuur 3.4.3: Informatielagen tijdens de UVC
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Benodigde input tijdens de UVC*

Het voorkeursconcept met:
-  De logische/functionele 

architectuur van het systeem
- De functionele eisen
- De ontwerpbeslissingen 

Volledige technologische basis

Een fysieke architectuur

Subsysteemeisen

     

Output van de UVC**

De fysieke architectuur

Ontwerpbeslissingen 

De subsysteemeisen

Interne en externe interfaces met 
definities.

Verificatie & Validatie gegevens

     

Informatiestatus*** 

Opdrachtlaag (100%)

Omgevingslaag (100%)

Functionele laag (100%)

Fysieke laag (70%)
-Architectuurbeschrijving
-SRS

Dossiers
-VOD
-IOD
-V&V-procedure
-V&V-rapport

*   Benodigde input tijdens de fase: de informatie die input vormt voor de SE-processen.
**   Output van de fase: de informatie die aan het eind van de fase beschikbaar of aangepast/aangevuld is.
***   Informatiestatus: indicatie van de hoeveelheid informatie die in de lagen is verzameld met daarbij de SE-producten 

die voor deze fase relevant zijn.

3.4.4 IN DE PRAKTIJK VAN DE UVC

Tijdens de systeemontwikkeling doorloop je alle fasen en pas je SE toe. De hoeveelheid technieken en producten die 
je toepast, is echter afhankelijk van de complexiteit van het project. Hierna wordt geschetst hoe je de fase UVC kunt 
toepassen in de praktijk, variërend van eenvoudig tot uitgebreid. 

figuur bij 3.4.4 UVC

Opdrachtgever ProRail

UVC

Opdrachtnemers

In de vorige fase is er gefocust op de risico’s op systeemniveau. In deze fase wil je alle resterende risico’s die nog in de 
subsystemen van het fysieke concept aanwezig zijn beheersbaar maken. Daarvoor vraag je je eerst af welke subsystemen 
nog risico´s bevatten. Je loopt alle subsystemen en interfaces langs, en waar je risico’s ziet voor zaken als de prestatie, 
aspecten en realisatie werk je het (sub)systeem en de interface verder uit. Geef veel aandacht aan de interfaces, want in 
de praktijk ontstaan juist daar veel problemen.
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Je gaat uit van je fysiek ontwerp en systeemdecompositie en werkt de interfaces verder uit (in het Interface Ontwerp 
Dossier, IOD, template in 6.3). Je werkt ook het subsysteemniveau uit. Het gaat erom dat je de onderdelen zo uitwerkt dat 
de risico’s die je hebt gesignaleerd beheersbaar zijn. Je werkt daarvoor continu het risicodossier bij.
Een typisch voorbeeld van het verder uitwerken van kritische subsystemen is dat van de railverkeerstechnische systemen of 
tunneltechnische installaties. Om de gewenste prestaties en aspecteisen te halen, luistert het ontwerp hiervan zeer 
nauw. Om de risico’s die dat met zich meebrengt te kunnen beheersen, werk je bijvoorbeeld de railverkeerstechnische 
subsystemen standaard uit in een RVTO. 

Kritische subsystemen en interfaces
Je werkt de kritische systemen en interfaces uit. Dit doe je door het hele proces van Gebruik modelleren, Functioneel 
ontwerpen en Fysiek ontwerpen een detailslag dieper voor de subsystemen uit te voeren. Voor nieuwe en complexe
kritische subsystemen doorloop je de vergelijkbare modelleringsslagen als in de CV/CD.
Je krijgt waarschijnlijk te maken met extra stakeholders die subsysteemeisen inbrengen die direct van invloed zijn op het 
fysieke ontwerp van de subsystemen. Voorbeelden van deze stakeholders zijn de veiligheidsregio’s, waterschappen en ILT, 
maar ook systeembeheerders binnen ProRail. Je voegt deze stakeholders met hun behoeften en eisen op het juiste niveau 
toe in het informatiemodel en aan het eisendocument, in de vorm van functionele systeemeisen bij de functies. Verder 
analyseer en beoordeel je de in de CRS geparkeerde eisen van de stakeholders en koppelt de relevante eisen aan de 
subsystemen en elementen als (sub)systeemeisen, voor zover je dat in de CD nog niet gedaan hebt.

Subsysteemeisen
Regelgeving en voorschriften zijn belangrijke bronnen met subsysteemeisen. Waar de voorschriften niet duidelijk
genoeg zijn, verduidelijk je de subsysteemeisen. Let ook op gevallen waarbij in de bestaande situatie het voldoen aan de 
voorschriften onmogelijk is of waar de bestaande situatie niet duidelijk is vastgelegd. Gebruik in deze situaties de fysieke 
architectuur om helder te maken waar het nieuwe deel begint en moet voldoen aan de huidige subsysteemeisen en waar 
de oude situatie blijft bestaan. Voor de subsystemen waarbij je afwijkt van de referentiearchitectuur en voorschriften 
moet je de afwijkingen en effecten goed kunnen onderbouwen en motiveren, zodat de systeembeheerders deze kunnen 
afwegen en kunnen bepalen of zij akkoord gaan. Met het uitwerken van de kritische (sub)systemen werk je toe naar een 
systeemeisenset die geen (bekende) risico’s bevat. De definities van de externe interface zijn voor iedere interface door de 
systeemeigenaren geaccepteerd. Je verwerkt al deze informatie in de (S)SRS en het IOD.

Technische ontwerpdocumenten en V&V
In deze fase leg je verder de onttrekkingskaders (TVP’s) vast, bepaal je de benodigde resources voor DU en RE en maak 
je de ontwerpdocumenten voor de risicovolle subsystemen (je kunt hiervoor onder meer kiezen uit: RVTO, dwarsprofiel, 
BBKS, installatietekeningen). Je legt zaken vast in protocollen en overeenkomsten en je start de technische conditionering
om de risico’s te beheersen. Alle V&V is vastgesteld voor de definitieve ontwerpslag in de DU en de acceptatietests 
in de realisatie. Dit betekent concreet dat je een compleet V&V-plan hebt en het V&V-proces hebt afgestemd met je 
stakeholder. 

Van eenvoudig tot complex
•  In een eenvoudig project kijk je hoe je de verschillende subsystemen precies in de fysieke ruimte neerzet.  

In de subsystemen zitten geen verdere risico’s. 
 Voorbeeld hiervan: Je doet onderzoek naar K&L van derden.
•  Bij een gemiddeld project werk je de kritische subsystemen uit. Je maakt bijvoorbeeld een RVTO. Ook maak je voor 

bepaalde subsystemen mogelijk een subsysteemspecificatie (SSRS). 
 Voorbeeld hiervan: Je werkt ondersteunende systemen uit (voeding, informatie, e.d.).
•  In een complex project ontwikkel je voor nieuwe of complexe subsystemen een locatiespecifieke architectuur of kun je 

prototypen gaan maken, dit zorgt voor nieuwe eisen.
  Voorbeeld hiervan: In een project met een spoortunnel de ontwikkeling van de tunneltechnische en 

veiligheidsinstallaties.
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3.5 DETAIL UITWERKING (DU)

De fase van Detail Uitwerking (DU) definiëren we als volgt: 
Het volledig uitwerken van het ontwerp, zodat de realisatie kan starten. Dit is inclusief de aanpassingen
in het fysieke ontwerp die nodig zijn om de oplossing te kunnen bouwen. Het gaat dan bijvoorbeeld om 
constructieve ontwerpen voor hulpconstructies of tijdelijke verlichting tijdens de bouw. Het detailontwerpen 
stopt op het niveau waarop elementen (componenten) ‘vanaf de plank’ beschikbaar zijn. 

Dit deel beschrijft:
•  De activiteiten tijdens de drie SE-hoofdprocessen, oftewel: Gebruik modelleren, Functioneel ontwerpen en Fysiek 

ontwerpen tijdens de Detail Uitwerking (DU) (3.5.1)
• De activiteiten bij de projectprocessen (3.5.2)
• De vereiste input en geleverde output (3.5.3)
• De praktijkcontext (3.5.4)

3.5.1  GEBRUIK MODELLEREN, FUNCTIONEEL ONTWERPEN EN FYSIEK ONTWERPEN TIJDENS DE 
DETAIL UITWERKING (DU)

Vergeleken met de voorgaande fasen is er in de Detail Uitwerking (DU) een verschil in de rol die de drie hoofdprocessen 
uit het SE-Procesmodel spelen. Het Fysiek ontwerpen staat hier namelijk vooral centraal. Hierna volgt een beschrijving van 
de activiteiten tijdens de DU. 

In de UVC is de fysieke laag voor de kritische subsystemen uitgewerkt. Tijdens de DU worden in deze laag de
overige subsystemen en elementen uitgewerkt en wordt het geheel tot op het laagste abstractieniveau ontworpen 
en doorgerekend en vervolgens op papier samengebracht naar één volledig integraal fysiek ontwerp. Daarmee is de
To Build 100% compleet, inclusief de installatie- en assemblage-eisen. In deze fase vinden de nodige controleslagen 
plaats op alle ontwerpspecificaties, in het bijzonder de interfacedefinities. De interfacedefinities worden verder toegespitst 
en op detailniveau in kaart gebracht en verwerkt in het Interface Ontwerp Dossier (IOD).

Traceerbaar werk verwachten
In deze fase wordt veel met werktekeningen gewerkt en ontstaan de draaiboeken. Wees daarbij duidelijk in je ver wachtingen 
van de ontwerpende partij. Geef aan dat je verwacht dat deze traceerbaar werkt en onderbouwt welke keuzes hij maakt 
en waarom. Je moet vanuit het niveau van engineering keuzes kunnen herleiden naar functionele systeemeisen en 
subsysteemeisen. 



63

Hulpconstructies
In deze en soms al in de voorgaande fase komen ook de hulpconstructies in beeld, zoals de bekisting voor het beton 
of bepaalde stellages of testsystemen. Natuurlijk gebeurt dit altijd op ongeveer dezelfde manier, maar het moet wel op 
jouw systeem zijn toegespitst. De hulpconstructie(s) moet(en) gedetailleerd worden uitgewerkt binnen de mogelijkheden 
van het systeem. De opdrachtnemer moet dan ook aantonen dat hulpconstructies bij het realiseren geschikt zijn voor het 
(tijdelijke) beoogde gebruik binnen het systeem. 

Mogelijke technieken in deze fase

Eisen afleiden

Fysiek ontwerpen

Interfaces

Verificatie & Validatie 

Traceerbaarheid 

Ontwerpbesluiten 

Trade-off

Metrieken

     

Informatie in deze fase

Subsysteemeisen

Interfaces

Ontwerpbesluiten

Relaties (traceerbaarheid) 

Risico’s

Verificatie & Validatie gegevens

3.5.2  PROJECTPROCESSEN TIJDENS DE DU

De verschillende projectprocessen spelen in alle fasen van de systeemontwikkeling een rol, maar de zwaarte van de inzet 
verschilt van fase tot fase (zie ook de beschrijving van deze processen in 2.3.2). In de Detail Uitwerking staat het fysieke 
uitwerken centraal. ProRail heeft in deze fase de rol van opdrachtgever. De inhoudelijke uitwerking (het uitvoeringsont-
werp en de onderbouwing hiervan) ligt in deze fase volledig bij de ontwerpende partij. Met de projectprocessen ben je 
vooral de ontwerpende partij aan het controleren en managen.

•  Besluitmanagement Hier worden Trade-offs uitgevoerd, onder meer voor technieken, realisatie, resources en 
fasering. Je wilt tijdig geïnformeerd worden over de besluiten die de ontwerpende partij neemt. Dit om te zorgen 
dat keuzes kunnen aansluiten op het omgevingsmanagement, dat overigens onder de verantwoordelijkheid van de 
projectmanager valt.

• Metrieken en toetsen Hier beoordeel je de berekeningen en fysieke testen die de ontwerpende partij uitvoert.
•  Configuratiemanagement Naarmate het systeem verder wordt ontwikkeld, speelt configuratiemanagement een 

grotere rol. De configuratiestatus is ‘to build’. Er komen de nodige Verzoeken tot Wijziging (VtW’s) van de ontwer-
pende partij en daarover moet je als opdrachtgever een besluit nemen. Dit leg je vast in je configuratie.

•  Planningsproces Hier maak je draaiboeken met hierin de fall back-scenario’s onder andere voor de realisatie. Je 
bepaalt wie beslissingsbevoegd is in het geval van calamiteiten. 
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3.5.3 INFORMATIE TIJDENS DE DU
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Behoefte en probleem
identificeren

Stakeholdereisen
ontwikkelen

Gebruik modelleren

Systeemeisen
ontwikkelen

Functioneel 
ontwerpen

(Sub)systeemeisen
ontwikkelen

Fysiek
ontwerpen

Ontwerpen subsystemen
en elementen

IBD

OCD

CRS

OD

OD

SRS

SSRS

Referenties

Referenties

Referenties

Eisen van de 
stakeholders

Eisen van de 
stakeholders

Eisen van de 
stakeholders

Eisen- en ontwerpinformatie

IBD Initieel Behoefte Document
OCD Operational Concept Document

CRS Customer Requirements Specification
OD Ontwerp Dossier

SRS System Requirements Specification
SSRS Subsystem Requirements Specification

Figuur 3.5.3: Informatielagen tijdens de DU
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Benodigde input tijdens de DU*

Logische/functionele en fysieke 
architectuur

Ontwerpbeslissingen 

De functionele eisen

De subsysteemeisen

Interne en externe interfaces met 
definities

Technologische basis

Producten van leveranciers

     

Output van de DU**

To build-ontwerp

Ontwerpbeslissingen 

De interne en externe interfaces
met definities

Verificatie & Validatie gegevens

     

Informatiestatus*** 

Opdrachtlaag (100%)

Omgevingslaag (100%)

Functionele laag (100%)

Fysieke laag (100%)
- SSRS

Detailuitwerkingslaag (100%)

Dossiers
- DOD
- IOD
- V&V-rapport
- V&V-rapport

*   Benodigde input tijdens de fase: de informatie die input vormt voor de SE-processen.
**   Output van de fase: de informatie die aan het eind van de fase beschikbaar of aangepast/aangevuld is.
***   Informatiestatus: indicatie van de hoeveelheid informatie die in de lagen is verzameld met daarbij de SE-producten 

die voor deze fase relevant zijn.

3.5.4 IN DE PRAKTIJK VAN DE DU

Tijdens de systeemontwikkeling doorloop je alle fasen en pas je SE toe. De hoeveelheid technieken en producten die 
je toepast, is echter afhankelijk van de complexiteit van het project. Hierna wordt geschetst hoe je de fase DU kunt 
toepassen in de praktijk, variërend van eenvoudig tot uitgebreid. 

figuur bij 3.5.4 Detail Uitwerking

Opdrachtnemers ProRail

DU
In de DU ontwikkel je de definitieve oplossing en werk je alle onderdelen van het systeem uit tot op het niveau dat je het 
kunt kopen of laten maken. Je deelt de werkzaamheden op met een WBS en brengt hier samenhang in aan, zodat deze 
opdeling een minimum aan interfacerisico’s met zich meebrengt. Deze opdeling wordt geformuleerd in verschillende 
werkpakketten, eventueel voor verschillende opdrachtnemers. De werkpakketten die terugkomen integreer jij of een 
opdrachtnemer tot een integraal ontwerp van het totale systeem. Aan de hand van de verificatie van de subsystemen en 
het totale systeem controleer je of deze voldoen aan de eisen, conform de aanpak beschreven in het V&V-plan.
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Je maakt een uitwerking van je bouwfasering – oftewel de planning – en wijzigt waar nodig de beheer- en
exploitatieplannen. Je werkt alle bouwtekeningen tot in detail uit, voor spoorprojecten bijvoorbeeld de legplannen.
Voor bijvoorbeeld seinwezen maak je de S&OA-werkbladen en de werk-BBKS’en voor onder meer kabels en leidingen 
en alle technische installaties.
Er is nu definitief bekend welke beheerde objecten gewijzigd of vernieuwd worden. Dit wordt in SAP alvast vastgelegd.
Zo wordt bijtijds onderkend welke informatie tijdens de realisatie terug geleverd moet worden.

Van eenvoudig tot complex
•  In een eenvoudig project worden de uitvoeringsontwerpen gecontroleerd en geverifieerd met de specificatie.
  Voorbeeld hiervan: Bij de loop van de bovenleiding wordt gekeken of de afspanning wel conform de voorschriften is 

ontworpen.
• Bij een gemiddeld project wordt een bouwfasering opgesteld en per fase het ontwerp volledig uitgewerkt.
 Voorbeeld hiervan: De tijdelijke perrons inclusief aansluitende opgangen worden ontworpen.
•  In een complex project worden er nieuwe systeemdelen ontworpen, dan zul je die ook fysiek testen om te ontdekken 

of het geheel daadwerkelijk functioneert.
  Voorbeeld hiervan: Van nieuwe technische componenten worden prototypetesten uitgevoerd op een lager niveau of 

testgegevens in andere toepassingen verzameld en geëvalueerd.
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3.6 REALISATIE (RE)

De fase van Realisatie (RE) definiëren we als volgt: 
Realisatie van het fysiek ontwerp betreft het samenvoegen van onderdelen tot een werkend geheel,
waarna wordt aangetoond dat het systeem voldoet aan het beoogde gebruik en eisen.

Dit deel beschrijft:
•  De activiteiten tijdens de drie SE-hoofdprocessen, oftewel: Gebruik modelleren, Functioneel ontwerpen en Fysiek 

ontwerpen tijdens de Realisatie (RE) (3.6.1)
• De activiteiten bij de projectprocessen (3.6.2)
• De vereiste input en geleverde output (3.6.3)
• De praktijkcontext (3.6.4)

3.6.1  GEBRUIK MODELLEREN, FUNCTIONEEL ONTWERPEN EN FYSIEK ONTWERPEN TIJDENS  
DE REALISATIE (RE)

De drie hoofdprocessen uit het SE-Procesmodel – Gebruik modelleren, Functioneel ontwerpen en Fysiek ontwerpen – 
spelen bij de systeemontwikkeling een rol. De activiteiten binnen de hoofdprocessen verschillen echter van fase tot fase. 
Hierna volgt een beschrijving van deze activiteiten tijdens de RE.

Onderdelen en elementen worden gefabriceerd en geïnstalleerd. Naast de realisatieprocessen vinden hier de nodige 
SE-activiteiten plaats. Zo worden de realisatiekeuzes onderbouwd die het verschil bepalen tussen de ‘to build’ en ‘as built’, 
oftewel dat wat is bedacht en dat wat daadwerkelijk is gebouwd. Daarbij worden de overwegingen – oftewel waarom 
een aanpassing is gedaan – expliciet vastgelegd. Het is daarbij goed om de uiteindelijke ‘as built’ te gebruiken om van te leren. 
In deze fase vindt veel verificatie plaats. We verwachten als ProRail dat de opdrachtnemer deze uitvoert, bijvoorbeeld door 
testen uit te voeren om aan te tonen dat zaken functioneren. 
Als een bepaalde functionaliteit vervuld wordt met een subsysteem, kan worden aangetoond dat de oplossing voldoet 
aan de stakeholderbehoefte. De criteria voor deze validaties zijn al vastgelegd tijdens de CV- en CD-fase. Aan het einde 
van de RE-fase wordt het systeem aanvaard door ProRail en in gebruik genomen. Daarmee start het beheer. 

Mogelijke technieken in deze fase

Verificatie & Validatie 

Traceerbaarheid 

Metrieken 

     

Informatie in deze fase

Ontwerpbesluiten

Verificatie & Validatie gegevens
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3.6.2  PROJECTPROCESSEN TIJDENS DE RE

De verschillende projectprocessen spelen in alle fasen van de systeemontwikkeling een rol, maar de zwaarte van de inzet 
verschilt van fase tot fase (zie ook de beschrijving van deze processen in 2.3.2). 

Sinds de DU en dus ook tijdens de RE ben je bij de projectprocessen vooral de opdrachtnemer aan het controleren en 
managen. De inhoudelijke uitwerking (het uitvoeringsontwerp en de onderbouwing hiervan) ligt in deze fase volledig bij 
de opdrachtnemer.

•  Metrieken en toetsen De bij het werk gebruikte hulpmiddelen en materialen worden door de opdrachtnemer 
getoetst. Tests worden uitgevoerd om te komen tot de indienststelling en ingebruikname.

•  Configuratiemanagement Je houdt de wijzigingen (roodrevisies) bij die nog tijdens de bouw ontstaan. Het gaat dan 
om fysieke wijzigingen, aanpassingen omdat zaken niet blijken te passen of uiteindelijk niet realiseerbaar zijn. 

•  Planningsproces Met de opdrachtnemer zet je een organisatie op die in staat is te reageren als er escalaties of  
fall-back ontstaan. 

•  Informatiemanagement Hier controleer je of de relevante kennis inderdaad wordt vastgelegd in overdrachts-
documenten en trainingen. 

3.6.3 INFORMATIE TIJDENS DE RE

Benodigde input tijdens de RE*

To Build-ontwerp

Subsysteemeisen

De interne en externe interfaces  
inclusief definities

     

Output van de RE**

Een gebouwd en werkend systeem

Verificatie & Validatie gegevens

     

Informatiestatus*** 

Opdrachtlaag (100%)

Omgevingslaag (100%)

Functionele laag (100%)

Fysieke laag (100%)

Detailuitwerkingslaag (100%)
-  V&V-managementplan (van de 

partij die realiseert)
- V&V-rapport

*   Benodigde input tijdens de fase: de informatie die input vormt voor de SE-processen.
**   Output van de fase: de informatie die aan het eind van de fase beschikbaar of aangepast/aangevuld is.
***   Informatiestatus: indicatie van de hoeveelheid informatie die in de lagen is verzameld met daarbij de SE-producten 

die voor deze fase relevant zijn.
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3.6.4 IN DE PRAKTIJK VAN DE RE

Tijdens de systeemontwikkeling doorloop je alle fasen en pas je SE toe. De hoeveelheid technieken en producten die 
je toepast, is echter afhankelijk van de complexiteit van het project. Hierna wordt geschetst hoe je de fase RE kunt 
toepassen in de praktijk, variërend van eenvoudig tot uitgebreid.

plaat bij 3.6.4 Realisatie

OpdrachtnemersStakeholders ProRail

Realisatie
Hier ben je aan het bouwen. Producten die op locatie worden gemaakt en onderdelen uit de fabriek worden samengebracht
en geassembleerd. Bij elke assemblagestap verifieer je of dit deel werkt zoals beoogd. Dit kan in de fabriek (Factory 
Acceptance Test) of op locatie (Site Integration Test, Site Acceptance Test). Je accepteert dit, bijvoorbeeld volgens een 
acceptatieprotocol (ACP) zoals beschreven in je V&V-aanpak. Daarna kunnen de onderdelen in dienst gesteld worden en 
kun je een proefbedrijf starten.
De SAP-objecten raken verder gevuld. Daarbij houd je toezicht en kijk je in de realisatiefase mee of de uitvoering ook 
veilig plaatsvindt. 
Tijdens de hele fase is het omgevingsbeheer van belang: tijdens de realisatie houd je de omgeving op de hoogte van wat je doet. 

Van eenvoudig tot complex
• In een eenvoudig project wordt het project in één fase, in een enkele onttrekking, gerealiseerd.
  Voorbeeld hiervan: In één weekend wordt de overwegbevloering geplaatst, de bovenleiding aangepast en beveiliging 

aangebracht.
• Bij een gemiddeld project wordt het civiele deel van een project in fasen uitgevoerd.
  Voorbeeld hiervan: De fundering en onderbouw van het station worden gerealiseerd voordat de constructie en  

uiteindelijk de inrichting van het gebouw worden gemaakt.
•  In een complex project wordt stap voor stap het project gerealiseerd met tussendoor periodes van testen,  

ontwikkelen en bijsturen.
  Voorbeeld hiervan: De tunneltechnische installaties worden stap voor stap geassembleerd, getest, geïntegreerd, 

opnieuw getest en in dienst gesteld.
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3.7 BEHEER & EXPLOITATIE (B&E)

De fase van Beheer & Exploitatie (B&E) definiëren we als volgt: 
In deze fase vindt de overdracht plaats van de project- naar de beheerorganisatie. De middelen en informatie
die in het ontwikkel- en realisatietraject zijn gecreëerd, worden in deze fase overgedragen. Daarmee wordt 
het systeem in gebruik genomen. Bij de overdracht dient kennis vanuit het ontwikkeltraject te worden gedeeld. 

Dit deel beschrijft:
•  De activiteiten tijdens de drie SE-hoofdprocessen, oftewel: Gebruik modelleren, Functioneel ontwerpen en Fysiek 

ontwerpen tijdens Beheer & Exploitatie (B&E) (3.7.1)
•  De activiteiten bij de projectprocessen (3.7.2)
•  De vereiste input en geleverde output (3.7.3)
•  De praktijkcontext (3.7.4)

3.7.1  (NIET LANGER) GEBRUIK MODELLEREN, FUNCTIONEEL ONTWERPEN EN FYSIEK ONTWERPEN 
TIJDENS BEHEER & EXPLOITATIE (B&E)

De titel van deze paragraaf wijkt af van die bij de voorgaande fasen, aangezien ‘(niet langer)’ voor de titel staat. In deze 
fase ben je namelijk niet meer bezig met het Gebruik modelleren en Functioneel en Fysiek ontwerpen. Feitelijk zitten die 
taken erop. Het systeem is in dienst gesteld en onderdeel geworden van de dagelijkse exploitatie, het onderhoud en de 
prestatiebewaking. In de praktijk zie je echter dat het gebruik van complexe systemen vaak met incidenten gepaard gaat. 
Het projectteam en de beheerorganisatie moeten dan beoordelen of dit leidt tot herstelwerk (klein onderhoud) of een 
nieuw project. 

Validatie
Veel kwaliteiten (aspecten en prestaties) bewijzen zichzelf pas tijdens de exploitatiefase. Dat vraagt om twee vormen 
van validatie. De eerste vorm vindt plaats bij oplevering en ingebruikname en is gericht op de functionaliteiten van het 
systeem en de totale systeemprestatie. Daarnaast zijn er aspecten als betrouwbaarheid en veiligheid die pas over een 
langere periode meetbaar en daarmee valideerbaar zijn. 

Opleiding, overdracht, evaluatie
In deze fase vindt de overdracht plaats van de projectorganisatie naar de beheerorganisatie. Hier stel je zeker dat aan de 
eisen voor het beheer voldaan wordt, zodat de verdere implementatie goed kan plaatsvinden. 
Dat vraagt om aandacht voor dossieroverdracht, ‘learning on the job’ en het inrichten van een tijdelijke helpdesk vanuit 
het project. Ook is het hier belangrijk om terug te kijken, te evalueren hoe het project is doorlopen en de geleerde lessen 
in kaart te brengen (Deming-cirkel: plan, do, check, act). Het evalueren kan leiden tot aanpassingen in de referentie-
systemen en/of de standaardarchitectuur.

Nieuwe behoeften? Nieuw project
Innovaties vanuit de markt, gewijzigde inzichten en toegenomen klantwensen, gewijzigde omgevingsomstandigheden, 
en incidenten en effecten die het systeem genereert, kunnen leiden tot de behoefte om aanpassingen aan het systeem 
door te voeren. Hiermee start je weer met een behoefteanalyse. Dit zijn nieuwe projecten waarvoor je de ontwikkelfasen 
opnieuw toepast. 
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3.7.2  PROJECTPROCESSEN TIJDENS B&E

De verschillende projectprocessen spelen in alle fasen van de systeemontwikkeling een rol, maar de zwaarte van de inzet 
verschilt van fase tot fase (zie ook de beschrijving van deze processen in 2.3.2).

Sinds de DU en dus ook tijdens de RE en B&E ben je bij de projectprocessen vooral de opdrachtnemer aan het controleren. 
Je hebt je verwachtingen beschreven in je aanbestedingsdossiers. Dit toets je gedurende deze fasen. Bijvoorbeeld bij:

•  Metrieken en toetsen Het systeem wordt onderdeel van de metingen en toetsen in de reguliere prestatiebewaking 
van de beheerder/exploitant.

•  Configuratiemanagement Je draagt de ‘as built’ over aan de beheerorganisatie. 
Dit met alle documenten die erbij horen. 

•  Informatiemanagement Check hier of alle relevante kennis van de ontwikkelaars is overgedragen. 
Dit gebeurt bijvoorbeeld in overdrachtsdocumenten en met training. 

3.7.3 INFORMATIE TIJDENS B&E 

Benodigde input tijdens de B&E*

Een gebouwd en werkend systeem

     

Output van de B&E**

-

     

Informatiestatus*** 

Opdrachtlaag (100%)

Omgevingslaag (100%)

Functionele laag (100%)

Fysieke laag (100%)

Detailuitwerkingslaag (100%)

*   Benodigde input tijdens de fase: de informatie die input vormt voor de SE-processen.
**   Output van de fase: de informatie die aan het eind van de fase beschikbaar of aangepast/aangevuld is.
***   Informatiestatus: indicatie van de hoeveelheid informatie die in de lagen is verzameld met daarbij de SE-producten 

die voor deze fase relevant zijn.
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3.7.4 IN DE PRAKTIJK VAN B&E 

Tijdens de systeemontwikkeling doorloop je alle fasen en pas je SE toe. De hoeveelheid technieken en producten die je 
toepast, is echter afhankelijk van de complexiteit van het project. Hierna wordt geschetst
hoe je de fase B&E kunt toepassen in de praktijk, variërend van eenvoudig tot uitgebreid. 

plaat bij 3.7.4 Realisatie

Beheer en Expoitatie

Hier zit je in het nazorgtraject. Je bent vooral bezig met monitoren, en waar nodig wordt ingezet op herstel van het 
systeem. Incidenten worden waar mogelijk opgelost. Je kijkt daarnaast waar het systeem (eventueel) niet voldoet aan het 
beoogd gebruik en kijkt hoe dit gerepareerd kan worden. 
Je zit in de checkfase van de Deming-cirkel. Leg daarbij de reden voor wijzigingen vast, als leerpunt voor een vervolg project 
of ter aanpassing van de referentiearchitectuur. 

Al een tijd ben je bezig om kennis over te dragen aan de gebruikers. Dit kan nog een tijd na de decharge doorlopen.  
De laatste SAP-objecten worden hier nog verder gevuld. 

Van eenvoudig tot complex
•  In een eenvoudig project is de nazorg beperkt. Na de realisatie zijn er slechts enkele restpunten.
 Voorbeelden hiervan: De bestrating wordt hersteld of de belijning van de overweg wordt nogmaals aangebracht.
• Bij een gemiddeld project worden klachten van omgeving en/of gebruikers gesignaleerd en opgelost. 
  Voorbeelden hiervan: De perronkappen staan te dicht op het spoor voor buitenprofiel vervoer of het zicht langs het 

perron wordt belemmerd door installaties.
•  In een complex project gaat de overdracht van het systeem en de kennis vaker gefaseerd dan bij een eenvoudig project.
  Voorbeelden hiervan: Machinisten en conducteurs worden geïnstrueerd in het gebruik van een spoortunnel in de 

verschillende scenario’s; monteurs worden opgeleid om de installaties te kunnen onderhouden. 
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DEEL 4  |  DE INFORMATIE
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Tijdens het ontwikkelproces ontstaat veel en diverse informatie. Het SE-Informatiemodel geeft de totstandkoming van 
eisen- en ontwerpinformatie weer. Het SE-Informatiemodel is geen proces, maar beschrijft de logische opbouw van de 
informatiestromen. Dit is weergegeven in figuur 4.1. 

4.1 OPBOUW SE-INFORMATIEMODEL

In het SE-Informatiemodel zijn vijf lagen te onderscheiden: de opdrachtlaag, de gebruikslaag, de functionele laag, de 
fysieke laag en de detailuitwerkingslaag. In elke laag wordt steeds meer detail in de eisen en het ontwerp gebracht.
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figuur bij 4.1

Figuur 4.1 Overzicht van de opbouw van de eisen- en ontwerpinformatie 
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4.1.1 DOELGROEP EN TAAL

In de verschillende lagen is er sprake van verschillende soorten eisen en ontwerpen, elk gericht op een eigen doel en
doelgroep. Stakeholdereisen zijn vaak gestructureerd per stakeholder. Ze zijn kort, niet technisch, waar mogelijk
oplossingsvrij en in de taal van de klanten geschreven. Systeemeisen zijn functioneel gestructureerd, naar de bijbehorende 
functionele oplossing. 

Opdrachtlaag    Taal van de klanten, opdrachtomschrijving

Gebruikslaag     Taal van de klanten, stakeholdereisen en vraagmodellering

Functionele laag   Taal van de Systems Engineers, functionele systeemeisen en functioneel ontwerp

Fysieke laag     Taal van de techniek, subsysteemeisen en fysiek ontwerp

Detailuitwerkingslaag  Taal van de techniek, ontwerpen van subsystemen

Omdat er zoveel verschillende mensen aan werken is het belangrijk dat de ontwikkeling van eisen en ontwerpen  
gestructureerd, transparant en traceerbaar verloopt.

4.1.2 EISENINFORMATIE

Bij het SE-Informatiemodel hoort het volgende begrippenkader voor de verschillende typen eisen:
•  Eisen van de stakeholders Input direct van stakeholders, ontwerpsuggesties en dergelijke die door de stakeholders 

zijn ingebracht. Dit kan uit eisen en diverse input voor verschillende lagen bestaan.
•  Stakeholdereisen Uitgewerkte eisen aan het complete systeem, verwoord in de taal van de klant (niet alle eisen van 

stakeholders worden uiteindelijke stakeholdereisen).
• Functionele systeemeisen Functioneel gestructureerde eisen die nodig zijn om de stakeholdereisen in te vullen. 
• (Functionele) Subsysteemeisen Eisen aan de subsystemen.

Doelen zijn geen eisen, maar vormen ook input voor de vraagmodellering. Doelen geven een eerste beschrijving van wat 
de stakeholders met het systeem willen oplossen, bereiken of kunnen. Via het modelleren van het gebruik worden deze 
stakeholderdoelen in goede eisen verwoord.

4.1.3 ONTWERPINFORMATIE

Bij het SE-Informatiemodel hoort het onderstaande begrippenkader voor de informatie uit de ontwerpprocessen:
• Doelenboom Hiërarchische ordening van de doelen.
•  Scenario Combinatie van externe ontwikkelingen die een situatie beschrijft waarbinnen het systeem moet kunnen 

functioneren (al dan niet met gedegradeerde functionaliteit).
•  Use case Een verhaal dat beschrijft, vaak door het weergeven van de stappen die doorlopen worden, hoe een 

gebruiker (operator, onderhouder, beheerder) een bepaald doel probeert te bereiken.
• Context De omgeving waarin het systeem betekenis en een doel heeft en waarmee het systeem een interactie heeft.
•  Architectuur De structurering, modellering en organisatie van een systeem en de principes die richting geven aan de 

verdere ontwikkeling. 
•  Interface Een verbinding tussen twee systemen/systeemdelen, waarlangs een (soms dynamische) wisselwerking of 

interactie kan plaatsvinden.
•  Ontwerpbesluit Een ontwerpbesluit legt een beslissing (keuze) tijdens het ontwerpproces expliciet vast. Het gaat niet 

alleen om het besluit, maar ook om de motivatie waarom juist dit besluit is genomen.
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4.1.4 VIEWS EN ARCHITECTUUR 

Het ontwerpen in de lagen van de conceptuele uitwerking bestaat voor een groot deel uit het opzetten van modellen 
die het systeem beschrijven. Een model is een vereenvoudigde weergave van de werkelijkheid. Modellen structureren 
informatie, geven inzicht in relaties, gebruik, gedrag en werking, maken systematische analyse mogelijk en zijn een 
hulpmiddel om anderen iets uit te leggen. Er zijn abstracte vormen van modelleren (zoals mathematische modellen,
schema’s, diagrammen) en zeer concrete (zoals schaalmodellen). De in 4.1.3 genoemde informatie van doelenboom
tot architectuur toont vormen van modelleringen.

De samenhangende modellering van het systeem heet architectuur. Je modelleert vanuit meerdere gezichtspunten (views) 
het systeem. Voor de modellering kun je gebruikmaken van diagrammen, figuren, schema’s, tabellen, formules en korte 
beschrijvingen. De basisviews voor architectuur zijn hierna aangegeven. Soms vraagt de modellering om extra views, 
bijvoorbeeld om meer inzicht te geven in wat het systeem kan. De set aan views die je voor de architectuur hanteert,
heet het framework.

View      Omschrijving

Gebruik     Wat de klant wil
       De doelen en het beoogde gebruik

Prestaties     De prestaties van het systeem
       De basisformules/-principes die de prestatie omschrijven

Functioneel (gedrag)  Wat het systeem doet
       De functionele opbouw en het (dynamische) gedrag van een systeem

Data en informatie  De informatiestromen in het systeem
       De data- en informatiestromen, inclusief de rol in de sturing in het systeem

Fysiek      De opbouw van het systeem
       Het systeemontwerp in subsystemen en elementen, de fysieke interfaces met de  
       bijbehorende interacties

Project      De aanpak om het systeem te ontwikkelen en te realiseren
       Informatie over het project, de context, projectprocessen, planning
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Architectuur-view

figuur  bij 4.1.4
De funtionele laag

Frequentie:  8 treinen per uur
reizigers per dag:  300.000
Halteringstijd:  25 seconden
Treinlengte:  340 meter

1. Gebruik 2. Prestaties

3. Functioneel (gedrag)

4. Data en informatie5. Fysiek

6. Project

Het systeem

Onderbouw

Baan en spoor

Bovenleiding

Beveiliging

Context

V

T

Figuur 4.1.4 Basisgezichtspunten (views) die samen de architectuur van het systeem vormen (naar Rechtin  
(The art of Systems Architecting))

Het opbouwen van de architectuur begint in de gebruikslaag, met de doelenanalyse, de modellering van het gebruik en 
de eerste stappen in de modellering van de prestaties. In de functionele laag wordt de prestatie verder uitgewerkt en 
ontstaan de functionele en informatie-views. De fysieke laag voegt de fysieke view toe. De architectuur wordt vastgelegd 
in een architectuurbeschrijving (zie 6.4).

Voor sommige modelleringen kan in de functionele laag volstaan worden met de functionele view. Dan is er sprake van
een functionele architectuur. Als ook de andere views in de functionele laag gemodelleerd worden, is er sprake van een
logische architectuur. Zo wordt bijzondere aandacht besteed aan de sturing van het dynamische gedrag, de input, de output 
en de sturing van de functies en de daarbij behorende stromen van personen, goederen, data, informatie of energie. 
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4.2  UITWERKING VAN DE LAGEN

Elke laag start vanuit de vraag die is gedefinieerd in de laag ervoor, waarbij een oplossing wordt ontwikkeld met
bijbe horende afgeleide eisen. Het ontwerp uit een laag geeft zowel invulling aan de eisen als een verdieping van de 
ontwerpen uit de laag erboven. Ook geven eisen uit een bepaalde laag een verdieping van de eisen in de laag erboven.

4.2.1 DE OPDRACHTLAAG

In deze laag wordt de initiële vraag van de opdrachtgever en stakeholders in kaart gebracht en verzameld. 

Inputinformatie
De initiële vraag kan in vele vormen optreden. Deze kan bestaan uit een behoefte die in vage termen is omschreven
of een set aan high-level businessdoelen en -ambities dan wel een probleemanalyse. 

Outputinformatie
De stakeholderanalyse wordt gebuikt om de verschillende stakeholders in beeld te brengen. Van deze stakeholders 
worden de behoefte, de probleemstelling en doelen verzameld. Dit vormt de output naar de volgende laag.
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Figuur 4.2.1 De opdrachtlaag 

4.2.2 DE GEBRUIKSLAAG

In deze laag staat het gebruik van het systeem centraal: hoe gaat het systeem gebruikt worden en wat willen de
stake holders bereiken met het gebruik van het systeem? Daarvoor wordt in kaart gebracht wat het systeem moet 
kunnen zonder te beschrijven hoe dit gebeurt. Het toekomstige systeem wordt dus nog beschouwd als een black box.

Inputinformatie
Input in deze laag bestaat uit de output van de opdrachtlaag: probleemstelling, behoefte, belangen en doelen.
Ook hebben stakeholders over het algemeen al nagedacht over eisen. Deze direct van de stakeholders afkomstige
eisen en eisen uit standaarden en wetgeving vormen input voor deze laag. Eventuele referentie-use cases en 
scenario’s – al standaard voorgedefinieerde use cases en scenario’s – kunnen worden hergebruikt of als voorbeeld
dienen. Businesscase-informatie en risico’s maken de input voor deze laag compleet.

Outputinformatie
De output van de vorige laag wordt verder uitgewerkt en uiteindelijk omgezet in doelen die de stakeholders willen 
bereiken. Deze doelen vormen samen met de use cases de basis voor eisenidentificatie. 
Naast de doelen en use cases worden er ook eisen geïdentificeerd als gevolg van externe interfaces (met externe systemen 
van stakeholders). De eisen van stakeholders worden voor de herkenbaarheid en goede afstemming gestructureerd per 
stakeholder.
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Uiteindelijk worden de eisen van stakeholders omgezet in stakeholdereisen, systeemeisen en subsysteemeisen.
Deze vormen de input voor de betreffende lagen (de functionele, de fysieke en de detailuitwerkinglaag). 
Risico’s die nu al gezien worden en afdekt moeten worden, worden beheerst door het definiëren van de juiste eisen.

Businesscase-informatie wordt gebruikt om de belangrijkheid en prioriteit van de eisen te bepalen. Hieruit ontstaat het 
eerste afweegkader ofwel Measures of Effectiveness (MoE; zie ook 5.4.1). 

figuur  bij 4.2.2 De gebruikslaag
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Figuur 4.2.2 De gebruikslaag 

4.2.3 DE FUNCTIONELE LAAG

Ter voorbereiding van de fysieke laag wordt een logische of functionele architectuur bedacht. Deze is vrij van een fysieke 
invulling. In deze laag wordt vastgelegd welke functionaliteit het systeem moet bezitten om invulling te geven aan de 
gebruikslaag. 

Inputinformatie
De input bestaat in ieder geval uit de output van de vorige laag: de stakeholdereisen, de gebruiksmodellering en het 
afweegkader. Ook hier kunnen er direct eisen van de stakeholders worden ingebracht. Als er een logische/functionele 
referentiearchitectuur is vastgelegd, kan die als input of voorbeeld dienen.

Outputinformatie
Vanuit de stakeholdereisen en gebruiksmodellering wordt gekeken welke functionaliteiten het systeem moet bezitten om 
goed invulling te geven aan de gebruikslaag. Dit leidt uiteindelijk tot een functionele architectuur en bijbehorende eisen. 
Deze eisen worden gelijktijdig met het functioneel modelleren afgeleid. Een structurering van de eisen naar functie is 
daarom een heel gebruikelijk model. Deze eisen worden functionele systeemeisen genoemd. Zie ook het hierna volgende 
voorbeeld van zo’n structurering:

Functie: verlichten omgeving

Prestatie-eis Lichtstroom van 90 lumen

Aspecteis Levensduur van 20 jaar

Conditie Onder weersomstandigheden gangbaar in Nederland

Tabel 4.2.3 Voorbeeld van functioneel gestructureerde eisen

De Measures of Performance (MoP) worden afgeleid van de MoE, gelijktijdig met de stakeholdereisen (zie ook 5.4.1 
Metrieken). Dit afweegkader stuurt nu samen met de functionele systeemeisen en risicoanalyse de ontwikkeling van de 
fysieke architectuur.
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figuur  bij 4.2.3
De funtionele laag
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Figuur 4.2.3 De functionele laag 

4.2.4 DE FYSIEKE LAAG

In deze laag wordt het uiteindelijke fysieke systeemontwerp ontwikkeld en worden eventueel subsysteemeisen ontwikkeld.

Inputinformatie
Bestaat uit in ieder geval de output van de vorige laag: de functionele systeemeisen, de functionele architectuur en het 
afweegkader. Ook kunnen extra systeemeisen voortkomen uit bijvoorbeeld richtlijnen en ontwerpvoorschriften. Eventueel 
zijn er extra eisen direct van de stakeholders. Tevens kan een fysieke referentiearchitectuur worden gebruikt. 

Outputinformatie
Vanuit de functionele systeemeisen en de functionele architectuur wordt gekeken wat het systeem aan fysieke architectuur
moet bezitten om goed invulling te geven aan de functionele laag. Deze fysieke architectuur (het systeemontwerp) 
bestaat uit: subsystemen, fysieke interfaces, bijbehorende interacties alsmede de organisatie van de objecten in de ruimte. 

Ook tijdens dit ontwerpproces worden er weer ontwerpbesluiten genomen en eisen afgeleid. De meest logische
structurering van de eisen in deze laag is naar de subsystemen, zoals die is ontwikkeld in de fysieke architectuur van
het systeem. In de meeste gevallen zijn veel van de subsysteemeisen standaard opgenomen in regelgeving, richtlijnen
en ontwerpvoorschriften. Voor niet-standaard subsystemen, zoals tunnels, moeten de eisen volledig in het project worden 
ontwikkeld. Dit kan dan zowel resulteren in een functionele eisenspecificatie als in een ontwerpspecificatie. 

figuur  bij 4.2.4
De fysieke laag
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4.2.5 DE DETAILUITWERKINGSLAAG

In deze laag worden de subsystemen en elementen ontwikkeld. Hier begint het SE-Informatiemodel weer opnieuw, met 
het in kaart brengen van het gebruik van het subsysteem en daarna de ontwikkeling van het logisch en fysiek ontwerp, 
maar dan op subsysteem- of elementniveau.

Inputinformatie
Subsysteem- en elementeisen

Outputinformatie
Het ontwerp van de subsystemen/elementen. 

figuur  bij 4.2.5
De detailuitwerkingslaag
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Figuur 4.2.5 De detailuitwerkingslaag 

 



83



84

DEEL 5  |  DE TECHNIEKEN
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Dit deel geeft een flink aantal belangrijke technieken beknopt weer. Daarbij wordt beschreven wanneer een techniek 
toegepast kan worden. Uitgebreidere informatie rondom de technieken is te vinden op KIES. 

5.1 STAKEHOLDERANALYSE

Stakeholders zijn personen of organisaties die invloed kunnen uitoefenen op of beïnvloed worden door de realisatie van 
projectdoelen. Ze kunnen voordeel hebben bij het project, omdat ze bijvoorbeeld de gebruiker zijn, maar ook nadeel 
wanneer er hinder ontstaat qua beschikbaarheid, geluid of onderhoud. De eerste stap is inventariseren wie er stakeholder 
zijn en welke invloed deze stakeholders kunnen uitoefenen. 

De stakeholderanalyse is het proces van verzamelen en analyseren van informatie over stakeholders. Dit is nodig om op 
elk moment in het project te kunnen bepalen met welke belangen er rekening gehouden moet worden. Deze belangen 
kunnen essentieel zijn bij het maken van de juiste keuzes tijdens het ontwikkelproces.

Inzicht in rol en invloed stakeholders
Een stakeholderanalyse geeft inzicht in de stakeholders, hun rol en invloed. Parallel hieraan analyseer je hun behoefte, 
belangen en invloed. Je onderkent issues en risico’s voor je project. Hiermee kun je ontwerpkeuzes beter afwegen en 
kun je inzichtelijk maken welke impact ontwerpwijzigingen hebben op belangen van stakeholders. Dit draagt bij aan het 
realiseren van een (breed) geaccepteerd eindresultaat.

Alle stakeholders van belang
Een project ontstaat omdat er een behoefte is vanuit een stakeholder. Deze kan een kans zien in uitbreiding van het 
marktaandeel of in nieuwe technologische mogelijkheden, of er is verbetering van de leefomgeving nodig. Deze behoefte 
geeft echter een eenzijdig beeld. Zonder de behoefte van alle stakeholders leidt dit tot een oplossing die niet optimaal 
is of zelfs niet wordt geaccepteerd. Zo’n optimaal ontwerp vanuit één enkele behoefte leidt bijvoorbeeld tot een te lage 
brug waarbij de belangen van de pleziervaart vergeten zijn of een te hoog geluidsscherm waar omwonenden last van hebben. 

Belangrijke stappen in het omgaan met stakeholders: 
• Identificeren van de stakeholders
• Analyseren van belangen en invloed van de stakeholders
• Managen van de stakeholders 

5.2 EISEN ONTWIKKELEN

Eisen ontwikkelen staat voor allerlei technieken om de eisen te achterhalen waaraan een systeem moet voldoen en de 
kwaliteit van deze eisen te verbeteren. 

Zo goed mogelijke vraagstelling
Eisen ontwikkelen zorgt voor een zo goed mogelijke vraagstelling voor het ontwerpproces. Een kwalitatief goede en 
complete set aan eisen draagt bij aan een goede vraagstelling. 

Onderdelen eisen ontwikkelen
Onder eisen ontwikkelen vallen:
• Eisen identificeren: het ontdekken van eisen (5.2.1)
• Eisen definiëren: het opstellen van eisen (5.2.2)
• Eisen analyseren: kritisch beoordelen en waar nodig verbeteren van de kwaliteit van eisen (5.2.3)
• Eisen afleiden: eisen achterhalen met ontwerpen of modelleren (5.2.4)
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5.2.1 EISEN IDENTIFICEREN

Veel eisen worden juist niet door een stakeholder ingebracht. Deze is namelijk vaak niet in staat om het eisenidentificatieproces 
volledig te doorlopen. Met behulp van contextanalyse, doelenanalyse en gebruiksanalyse worden daarom verdere eisen 
geïdentificeerd. Dit is dus niet het ophalen of verzamelen van eisen van stakeholders, maar met behulp van technieken 
eisen ‘ontdekken’. Dit proces heet eisen identificeren. Bij het eisen identificeren wordt het systeem vanaf de buitenkant 
beschouwd en gezien als een black box. 

Wijzen van eisenidentificatie
Eisen kunnen geïdentificeerd worden vanuit de context (5.2.1.1), de doelen (5.2.1.2) of een combinatie van doelen en use 
cases (5.2.1.3). Andere mogelijkheden om eisen te identificeren − die hier niet verder worden beschreven − zijn:
• Observatie van gebruikers
• Prototyping
• Reverse engineering
• Eisenhergebruik

5.2.1.1 EISEN IDENTIFICEREN VANUIT DE CONTEXTANALYSE

Elk systeem bevindt zich in een omgeving die bepaalde eisen aan het te ontwikkelen systeem stelt. Zo stellen andere 
systemen die een interactie hebben met het systeem bepaalde eisen aan input of output van het te ontwikkelen systeem. 
Met een contextanalyse signaleer je eisen vanuit de omgeving van het systeem. 

Contextanalyse
Eisen worden met behulp van een contextanalyse geïdentificeerd door:
•  Het onderzoeken van de specificaties van de interfaces waarmee het systeem een interactie moet hebben.  

Deze interfaces leiden tot interface-eisen.
•  Het begrijpen van de omgevingsinvloeden waaronder het systeem moet functioneren. Dit leidt bijvoorbeeld 

tot een eis aan de temperatuurbereiken waaronder het systeem moet functioneren. 

Een visualisatie hiervan: 

 

figuur  bij 5.2.1.1 eisen indentifice-
ren vanuit de contextanalyse
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Figuur 5.2.1.1: Eisen identificeren vanuit de contextanalyse
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5.2.1.2 EISEN IDENTIFICEREN VANUIT DOELEN

Een lijstje met klantdoelen komt voort uit de klantbehoefte. Elk doel geeft aan wat één of meer stakeholders belangrijk 
vinden. Eisen identificeren vanuit doelen kun je inzetten om een zo compleet mogelijke set aan eisen te krijgen. Deze 
eisen aan het systeem geven invulling aan de doelen die de stakeholders met het systeem willen bereiken.

Uitsplitsen van doelen
De doelen zijn verder uit te splitsen in subdoelen, wat uiteindelijk leidt tot doelenbomen. Het steeds verder decomponeren 
van doelen leidt uiteindelijk tot eisen. Een doel hoeft niet meetbaar te zijn; een eis moet wel meetbaar zijn. Zie ook het 
voorbeeld bij doelenanalyse 5.3.1.2.

5.2.1.3 EISEN IDENTIFICEREN MET DOELEN EN USE CASES

Eisen worden geïdentificeerd vanuit de doelen die de stakeholders willen bereiken en de manier waarop ze de doelen 
willen bereiken (use cases/scenario’s). De combinatie van doelen en use cases is erg geschikt om eisen mee te identifi-
ceren. De use cases zijn de stappen waarmee de doelen bereikt moeten worden. Use cases zijn een goede manier om te 
modelleren wat mensen doen of willen kunnen om een doel te bereiken. 

Van belang bij eisen definiëren
De basisvraag aan de stakeholder is wat deze wil bereiken. Het antwoord op deze vraag geeft het doel. Het bereiken van 
de doelen gericht op het functioneren van het systeem werk je verder uit in de use cases. Samengevat:
• Stap 1: Formuleer de doelen.
• Stap 2: Definieer per functioneel doel de stappen of activiteiten (use cases) om de doelen te bereiken.
• Stap 3: Decomponeer de stappen totdat er eisen geïdentificeerd kunnen worden.

5.2.2 EISEN DEFINIËREN

Eisen definiëren is het helder en expliciet (SMART) opschrijven van eisen. Hoe nauwkeuriger de eisen de daadwerkelijke 
vraag weergeven, hoe beter de oplossing kan aansluiten bij de daadwerkelijke vraag. 

Hoofdlijn 
Bij het definiëren van eisen is een aantal aspecten van belang:
•  Aansluiting van de eisen bij de doelgroep: het taalgebruik van de eis en de opbouw van de eisenspecificatie (taal van 

de klant). 
• Nauwkeurigheid en kwaliteit per eis: is de eis een zo goed mogelijke weergave van de vraag?
• Hoe verhouden de eisen zich tot elkaar: prioriteit/weging, hoe belangrijk is een eis ten opzichte van de andere eisen?
• Compleetheid van de totale eisenspecificatie.
• Hoe verhoudt de eis zich tot de oplossing; hoe verhouden de baten zich tot de kosten?

5.2.3 EISENANALYSE

Eisenanalyse is de kritische beoordeling en waar nodig verbetering van de kwaliteit van eisen. 
De hiervoor gebruikte technieken kunnen ook ingezet worden bij het maken van een eisenspecificatie. Het doel van dit 
proces is om te komen tot een zo goed mogelijke vraagstelling voor het ontwerpproces. Dit wordt onder meer bereikt 
door een kwalitatief goede en complete set aan eisen.

Analysetechnieken
Na een stukje theorie over eistypen volgt beknopte uitleg van de analysetechnieken:
• Analyseren van individuele eisen (5.2.3.1)
• Ontwerpbeperkingenanalyse (5.2.3.2)
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• Analyse op prioriteit van eisen (5.2.3.3)
• Functionele analyse (5.2.3.4)
• Interfaceanalyse (5.2.3.5)

Eistypen
We kennen binnen SE verschillende soorten eistypen. Hiermee worden verschillende soorten eisen samengebracht in cate-
gorieën. Vaak kan een eis in meerdere categorieën thuishoren. Hierna volgt een aantal categorieën eisen:
• De drie fundamentele eistypen: functionele eisen, aspecteisen en beperkingen.
• Eisen op abstractieniveau: bijvoorbeeld stakeholdereisen, systeemeisen, subsysteemeisen.
•  Eisen gericht op projectfasering of levenscyclus van een systeem: bijvoorbeeld operationele eis, realisatie-eisen en 

gebruikseis.
• Eisen naar prioriteit (killer-eis, need to have, nice to have).
• Eisen behorende bij een bepaald fysiek object, een functie, proces, een mode of een state van het systeem. 

Kennis van de verschillende eisentypen is nuttig om een kwalitatief goede en complete eisenspecificatie te kunnen schrijven.

De fundamentele eistypen zijn de volgende: 
•  Functionele eisen. Deze geven aan wat het systeem moet doen of kunnen. Een functie zonder prestatie is nutteloos. 

Daarom wordt aan functies altijd een prestatie gekoppeld en vaak ook de condities waaronder de functie en de pres-
tatie moeten worden geleverd.

•  Aspecteisen. Dit zijn eisen aan de prestaties van de aspecten (zoals beschikbaarheid, betrouwbaarheid, onderhoud-
baarheid, veiligheid) van het systeem, onder bepaalde condities. Ze voegen geen functionaliteit aan het systeem toe. 
Aspecteisen kunnen gesteld worden aan systemen, elementen of functies. 

•  Beperkingen. Deze zijn van een andere aard dan functionele eisen en aspecteisen. Beperkingen limiteren de moge-
lijke oplossingen die gekozen kunnen worden.

5.2.3.1 ANALYSEREN VAN INDIVIDUELE EISEN

Dit is een analyse van de kwaliteit van de individuele eisen. Hierbij kun je denken aan een toets op de volgende criteria:
• Inhoud: nut en noodzakelijkheid, actualiteit, haalbaarheid, SMART-toetscriteria, marges toetscriteria, prioriteit
• Vorm: taalkundige correctheid, eenduidigheid, positieve formulering, enkelvoudigheid, bondigheid 
• Syntaxis: de formulering van de eis heeft de volgende opzet: [Het systeem] dient [functie] [prestatie/…] etc. 
• Context: uniekheid, consistentie met overige eisen
• Traceerbaarheid: eenduidige identificatie, bronverwijzingen, stakeholder 
Een belangrijke eis aan een eis is: ‘Een eis dient zo geformuleerd te zijn dat zij niet voor tweeërlei uitleg vatbaar is en door 
de doelgroep wordt begrepen.’ Daarbij wordt de toelichting op eisen apart vermeld. 

Het is noodzakelijk om eisen SMART te formuleren: 
• Specifiek: is de doelstelling eenduidig?
• Meetbaar: onder welke (meetbare/observeerbare) voorwaarden of vorm is het doel bereikt? 
• Acceptabel: is het doel aanvaardbaar voor de doelgroep en/of het management? 
• Realistisch: is het doel haalbaar?
• Tijdgebonden: wanneer (in de tijd) moet het doel bereikt zijn? 
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5.2.3.2 ONTWERPBEPERKINGENANALYSE

Ontwerpbeperkingen zijn eisen die bepaalde fysieke oplossingen uitsluiten of bepaalde fysieke oplossingen juist voorschrijven 
(opgelegd ontwerp). De ontwerpbeperkingenanalyse is er om te kijken of er nog onnodige ontwerpbeperkingen in de 
eisenspecificatie zitten. 

Het is belangrijk om oplossingsvrij te specificeren en zo de oplosruimte ruim te houden. Niet-oplossingsvrij specificeren 
gebeurt door het opnemen van ontwerpideeën als eisen. Dit zorgt ervoor dat:
• Innovatie wordt bemoeilijkt; nieuwe oplossingen mogen niet toegepast worden 
• Kansen voor een optimaal ontwerp worden ontnomen 
Het is overigens niet altijd slecht om ontwerpbeperkingen op te nemen in de eisen. Vaak zijn ontwerpbeperkingen 
ontstaan door lessen uit het verleden.

Stappen in het opnemen van ontwerpbeperkingen:
• Identificeer de door de stakeholders opgeworpen ontwerpbeperkingen.
•  Valideer of deze terecht zijn. Zijn ze goed onderbouwd? Zo niet, zorg ervoor dat de ontwerpbeperkingen 

gemotiveerd worden.

5.2.3.3 ANALYSE VAN DE PRIORITEIT VAN EISEN

Bij het prioriteren van eisen gaat het erom hoe de eisen zich tot elkaar verhouden. Er zijn diverse manieren om 
eisen te prioriteren:
• MoSCoW-methode
• Killer-eisen, wenseisen
• De verwachte baten van de invulling van de eisen

Prioriteren op baten, waardeanalyse
Een onderdeel van de waardeanalyse is het in kaart brengen van de baten, zodat de component baten van toegevoegde
waarde is en de verhouding baten-kosten inzichtelijk is. Een waardeanalyse is bedoeld om ervoor te zorgen dat wat 
ontworpen en gebouwd wordt maximaal scoort op toegevoegde waarde (baten-kosten) voor de maatschappij en 
stakeholders.

5.2.3.4 FUNCTIONELE ANALYSE

Bij functionele analyse worden met behulp van een analyse de ontbrekende functies en eisen geïdentificeerd. 
Functionele analyse is geen functioneel ontwerp. Met andere woorden: er worden geen extra functies toegevoegd. 

Ontbrekende functies (dus missende functionele eisen) identificeren:
• Kijk naar de huidige functionaliteit van het bestaande systeem: mis je functies? 
• Kijk naar de fysieke breakdown: heeft elk fysiek element of deelsysteem een functie? 
• Wordt alle input die het systeem in gaat door een functie afgehandeld?
• Worden alle stakeholdereisen en doelen afgedekt door de functies?
• Zijn alle functies aanwezig om het door de stakeholder gewenste gebruik te faciliteren?

Aan de hand van functies ontbrekende aspecteisen identificeren:
•  Loop door de functies heen en stel jezelf de vraag: welke aspecten van de functies mis ik nog? Handig is om hierbij 

lijsten te gebruiken van aspecten. 
•  Welke beperkingen ontbreken bij de functies? Moet het systeem bijvoorbeeld ook presteren onder winterse condities 

of bij zware regenval? 
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5.2.3.5 INTERFACEANALYSE

Het doel van de interfaceanalyse is het identificeren van ontbrekende interface-eisen. Hiervoor worden alle externe 
interfaces geïdentificeerd met contextdiagrammen. Vervolgens wordt gekeken of er eisen ontbreken. Zijn alle input- en 
outputstromen van en naar het systeem vertaald naar eisen aan het systeem?

Stappen bij een interfaceanalyse:
• Maken van contextdiagram(men)
• Zijn alle externe interfaces (input- en outputstromen) uit het contextdiagram vertaald naar eisen aan het systeem?

5.2.4 EISEN AFLEIDEN

Afgeleide eisen ontstaan tijdens het ontwerpproces, met name door ontwerpkeuzes en de decompositie. Dit decompo-
neren zorgt voor afgeleide eisen. Decomponeren en het afleiden van eisen voor de ontstane subfuncties of -systemen 
helpt de complexiteit reduceren. Hierdoor kan parallel worden gewerkt aan de verschillende delen. De afgeleide eisen 
zorgen daarbij voor controle.
Het afleiden van eisen kan zowel bij het fysieke als bij het functionele ontwerp plaatsvinden. Een ander ontwerp leidt tot 
andere afgeleide eisen. Het afleiden gaat door totdat er een niveau is waarbij een specifiek element de eis kan invullen. 

Top-down, bottom-up en middle-out
Eisen afleiden suggereert dat het ontwikkelproces puur top-down geschiedt. Dit is niet het geval, aangezien geen enkele 
engineeringtechniek puur top-down is. Een top-down presentatie bij het eisen afleiden is echter de duidelijkste manier 
om te tonen hoe een systeem wordt ontwikkeld en hoe de bijbehorende eisen worden afgeleid. Het is echter ook nodig 
om bottom-up en middle-out naar mogelijke oplossingen te zoeken. Middle-out is ideaal als er al een element bestaat dat 
hergebruikt kan worden. 

We maken in dit deel onderscheid in eisen afleiden tijdens het functioneel ontwerp en het fysiek ontwerp. Figuur 5.2.4.a 
visualiseert hoe eisen afleiden in de lagen van het SE-Informatiemodel plaatsvindt. 

figuur  bij 5.2.4 a eisen afleiden
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Figuur 5.2.4.a: Eisen afleiden binnen het SE-Informatiemodel
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Eisen afleiden tijdens het Functioneel ontwerpen
Het eisen afleiden tijdens het Functioneel ontwerpen bestaat uit de volgende stappen:
• Stap 1: Identificeer functies en daarmee functionele eisen: link de prestatie van de eis aan de functies.
•  Stap 2: Link zo veel mogelijk de eisen aan functies, aspecteisen en interface-eisen. Link beperkingen waar mogelijk 

aan de functie. Er is nu een eerste SRS ontstaan. 
•  Stap 3: Functioneel ontwerpen: het Functioneel ontwerpen start nu (zie Functioneel ontwerpen). Welke functies heb 

je nog meer nodig om invulling te geven aan de stakeholdereisen en topfunctie(s)? Definieer de belangrijkste 
subfuncties. Decomponeer maximaal twee tot drie niveaus diep.

•  Stap 4: Eisen afleiden. Aan welke eisen moet de functie voldoen om invulling te geven aan de stakeholdereisen? 
Uitgaande van een set van eisen aan een functie worden de afgeleide eisen voor de subfuncties zo gekozen dat de 
subfuncties samen invulling geven aan de bovenliggende functie. Hier kunnen ook de drie methodieken van eisen 
identificeren ingezet worden, dus middels: 

 - De doelen
 - Use cases
 - De context

Use cases zijn ook een heel geschikt middel om het gedrag binnen in een systeem en dus tussen de subsystemen in kaart 
te brengen. Deze scenario’s/use cases binnen in het systeem definiëren de logische interactie tussen functies. 
Vanuit de context worden functionele eisen geïdentificeerd, uitgaande van de input en output van de subfuncties. 
Bij voorkeur worden de prestatie- en aspecteisen behorende bij de betreffende functies tegelijkertijd gedefinieerd.

Eisen afleiden tijdens het Fysiek ontwerpen
Volgens Grady (Systems Requirements Analysis) worden drie verschillende soorten afleidingen onderkend: 
• Apportionment
• Equivalence
• Derivation

Apportionment: ook wel budgettering genoemd. Hier wordt de eis opgesplitst ofwel gebudgetteerd over de subfuncties 
of subsystemen. Daarbij ontstaat een aantal eisen die samen de bovenliggende eis invullen. De eenheid blijft hierbij gelijk. 
Een voorbeeld hiervan is massa, waarbij wordt besloten hoe de massa wordt verdeeld over de subsystemen. 

Equivalence: bij equivalence wordt de eis direct overgenomen; de systeemeis wordt direct aan de subsystemen gekoppeld. 
Vaak zijn dit ontwerpbeperkingen of omgevingsconditie-eisen.

Derivation: een ingewikkelder methode is derivation. Hierbij wordt een systeemeis ingevuld door meerdere subsystemen. 
Een voorbeeld hiervan is een eis aan het bereik van een auto. Oftewel: hoeveel kilometer een auto kan rijden op een volle 
tank. Deze eis moet vertaald worden in afgeleide eisen, zoals eisen aan brandstof, capaciteit, eisen aan motorefficiëntie 
en eisen aan de voertuigweerstand. 
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Stappen bij eisen afleiden tijdens het Fysiek ontwerpen:
•  Stap 1: Alloceren van functies naar fysiek. Het besluit om een functie toe te kennen aan een element wordt genomen 

als duidelijk wordt dat het element de best mogelijke oplossing biedt om de functie uit te voeren. Op het moment dat 
functies worden toegewezen aan elementen, komen de eisen van de functie mee naar het element. 

figuur  bij 5.2.4 b eisen afleiden
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Figuur 5.2.4.b: Alloceren van functies naar fysiek

•  Stap 2: Wijs de eisen die nog zijn overgebleven toe aan elementen; het Fysiek ontwerpen start nu. Volgens de drie 
methodieken worden er nu eisen afgeleid en aan elementen toegekend. Uiteindelijk worden eisen dus allemaal via de 
functies dan wel direct aan een element gekoppeld.

5.3 ONTWERPEN

Ontwerpen is het bedenken van een oplossing voor een vraag. Deze oplossing bestaat over het algemeen uit een model 
op een bepaald abstractieniveau. Zo’n model kan op allerlei manieren vormgegeven worden, zoals een tekening, een 
schema, een diagram, een digitaal 3D-model of een schets. Het doel van een ontwerp is om uiteindelijk het systeem te 
realiseren en daarmee de klantbehoefte in te vullen. 

Binnen het SE-Informatiemodel is ontwerpen verdeeld in:
• Gebruik modelleren
• Functioneel ontwerpen
• Fysiek ontwerpen
Gebruik modelleren is nog onderdeel van het probleemdomein. Oftewel: bij deze ontwerpmethodiek gaat het nog om het 
in kaart brengen van de vraag. Functioneel ontwerpen en Fysiek ontwerpen zijn onderdeel van het oplossingsdomein. 

5.3.1 GEBRUIK MODELLEREN

De systeeminteractie met de omliggende systemen en omgeving wordt gemodelleerd. Dit gebeurt door het in kaart 
brengen van de context waarin het systeem moet gaan functioneren, scenario’s en use cases en doelenbomen. Hiervoor 
zijn de volgende technieken inzetbaar:
• Contextanalyse
• Doelenanalyse
• Gebruiksanalyse 
Het maken van een gebruiksconcept ondersteunt het identificeren van eisen die niet formeel zijn ingebracht door een van 
de stakeholders. 
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5.3.1.1 CONTEXTANALYSE

Een systeemcontextdiagram is een diagram dat de grens en de interactie van het te beschouwen systeem (oftewel System 
Of Interest (SOI)) met zijn omgeving beschrijft. 

Het diagram is als volgt opgebouwd:
•  In het midden het SOI, zonder details over hoe dit systeem is opgebouwd, dus zonder inzicht in de subsystemen of elementen.
•  Daaromheen de personen, groepen personen, externe systemen en dergelijke waar het SOI een directe interactie mee heeft.
•  De interactie, weergegeven door pijlen.

In figuur 5.3.1.1 een (niet compleet) voorbeeld van een systeemcontextdiagram van een baanvak:

 

figuur  bij 5.3.1.1 contextanalyse

Treindienstleider

TreinmaterieelAangrenzende 
baanvakken

MachinistenVoeding

Beheerder

SOI

Fysieke
connecties

Informatie over wissels 
en positie treinen

Informatie 
status infra

Rijwegen

Asdruk

Borden 
seinbeelden

Voeding

Figuur 5.3.1.1: Voorbeeld van een contextdiagram

Bijdragen aan begrip
Het SOI helpt bij het begrijpen en bepalen van systeemgrenzen:
•  Het diagram kan worden gebruikt in communicatie met de stakeholders om af te stemmen en af te spreken wat wel 

en wat niet binnen de scope van het te ontwikkelen of aan te passen systeem valt. Het kan dus een belangrijke rol 
spelen in de scopeafbakening van een project.

•  Door alle externe input en output inzichtelijk te maken wordt duidelijk wat zich extern van het systeem bevindt en dus 
niet tot het systeem behoort. 

Eisen en functionaliteitidentificatie:
•  Externe systemen of objecten die een interactie hebben met het SOI kunnen eisen stellen aan het SOI (en/of het SOI 

kan eisen stellen aan deze externe systemen).
• Identificatie van functies van het SOI aan de hand van de input of output.

Bij het maken van een systeemcontextdiagram zijn de volgende zaken van belang:
A. Keuze van het SOI, bepalen van de grenzen van het systeem
B. Identificatie van objecten, voor de gehele levenscyclus van het systeem
C. Identificatie van interfaces, tussen de objecten en het SOI
Deze punten worden hierna verder uitgewerkt. 
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A. Keuze van het SOI
Binnen de grenzen van het SOI bevindt zich alles wat gerealiseerd moet worden en dus tot de scope van het project behoort. 

B. Identificatie van objecten
Hulpmiddelen die vaak ingezet worden bij het identificeren van objecten zijn de use cases. Bij het opstellen daarvan wordt 
duidelijk welke personen, gebruikers en andere systemen een interactie hebben met het SOI. De objecten waar het SOI 
interactie mee kan hebben:
• Andere systemen
• Personen: mensen waarmee het systeem een interactie heeft, zoals operators
• Fysieke zaken (gemaakt van atomen of moleculen)
• Aangrenzende bebouwing, zoals woningen en bedrijven
• Verzamelingen van fysieke zaken, systemen, personen

C. Identificatie van interfaces
Met interfaces bieden systemen functionaliteit aan de buitenwereld aan, wordt er gemonitord en worden zaken
aange leverd die noodzakelijk zijn voor het functioneren van systemen. Afhankelijk van het soort input/output heeft
het systeem andere soorten interfaces nodig, zoals mens-machine-interfaces, hardware-interfaces en software-interfaces. 
De input/output van het SOI kan zijn: functionele connecties en fysieke connecties. De interactie kan bestaan uit:
• Output vanuit het SOI, weergegeven door een uitgaande pijl
• Input in het SOI, weergegeven door een inkomende pijl
• Fysiek contact, weergegeven door een lijn zonder pijl

5.3.1.2 DOELENANALYSE

Doelenanalyse is het signaleren van tegenstrijdige doelen en het decomponeren van doelen in subdoelen die samen het 
bovenliggende doel invullen. Op hun beurt kunnen de subdoelen weer verder gedecomponeerd worden. De doelen 
fungeren als een raamwerk voor de stakeholdereisen en het definiëren van grenzen waarbinnen de oplossing moet 
blijven. Het maken van top-down doelenbomen brengt de vraag heel compleet en steeds explicieter in kaart.
Niet-eenduidige vragen/doelen worden verduidelijkt door de onderliggende doelen. 

Hoofdlijn
Een lijstje klantdoelen is meestal de eerste beschrijving van wat de klant wil en komt voort uit de klantbehoefte. Een doel 
is vaak van een hoger abstractieniveau dan een eis. Elk doel maakt deel uit van wat één of meer stakeholders belangrijk 
vinden. Voorbeelden van doelen van het systeem: dient sociaal veilig, goed onderhoudbaar, duurzaam te zijn. Regelmatig 
conflicteren verschillende doelen met elkaar. Dit is belangrijke input voor je verdere risicoanalyse en besluitvorming. 
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Behoeftegroep Doelen Subdoelen Aanzet tot eisen

Menselijk welzijn Goede gezondheid 
medewerkers

Gezond binnenklimaat Temperatuur Celsius tussen .. en .. 
CO2-PPM niet hoger dan ..
luchtvochtigheid tussen .. en ..

Hoge productiviteit 
medewerkers

Betrouwbare systemen Uitval systemen per jaar: niet hoger dan 
..

Cultuur Esthetisch Mooi gebouw Proceseis: dialoog met welstandscom-
missie over uiterlijk gebouw

Financieel
 
 

Lage operationele 
kosten

Lage onderhoudskosten Schoonmaakgemak, verder uitwerken
Frequentie preventief onderhoud
Reparatiegemak, verder uitwerken
Verkrijgbaarheid reserveonderdelen

Lage energiekosten Verwarmingskosten
Koelingskosten
Elektriciteitskosten

Duurzaamheid Duurzame materialen Lange levensduur materialen

Tabel 5.3.1.2: Voorbeeld van een gedeelte van een doelenboom van een gebouw

5.3.1.3 GEBRUIKSANALYSE 

Een use case is een chronologische beschrijving van activiteiten van bijvoorbeeld een gebruiker die volgen op een 
bepaalde gebeurtenis. Deze gebeurtenis kan ingepland (onderhoud) of onverwachts zijn (storingen). Use cases beschrijven 
de interactie tussen de gebruiker en het systeem of tussen elementen van een systeem onderling. 

Gehele levenscyclus 
Met use cases kan bepaald worden waaraan het systeem functioneel moet voldoen. Het gaat hierbij om de gehele
levenscyclus en de verschillende toestanden van het systeem. Bijvoorbeeld installatie, beheer onder normale omstandig-
heden en tijdens calamiteiten, en onderhoud van het systeem. Met behulp van use cases kunnen eisen geïdentificeerd 
worden, met name functionele maar ook andere eisen.
Tijdens de realisatie kan door het doorlopen van de vastgestelde use cases worden bepaald in hoeverre het gebouwde 
systeem ook werkelijk voldoet aan het beoogde gebruik. Dit maakt validatie van het systeem mogelijk. 
Tevens vormen de use cases een handige brug tussen de begripsvorming van de gebruiker (klant) en de ontwerpers
(techniek). Beide partijen kunnen een opeenvolging van gebeurtenissen en activiteiten van het systeem begrijpen. 

Compleet verhaal
Over het algemeen is het juiste niveau om mee te starten een compleet end-to-end verhaal dat beschrijft hoe iemand − 
operator, onderhoudsmedewerker − een bepaald doel probeert te bereiken. De gebruikers bepalen het gewenste gedrag 
van het systeem. Bepaal daarom met de gebruikers de interactie van de gebruikers met het systeem in de tijd. 
Het verwachte gebruik van het systeem moet onder alle omstandigheden worden vastgelegd. Als dit in de vorm van 
verhalen/use cases wordt beschreven, is de kans groot dat extra eisen aan het beoogde gebruik van het systeem zich 
vanzelf manifesteren. Naast het normale scenario moeten juist ook noodscenario’s en ongebruikelijke scenario’s goed 
doorgedacht worden. 

Manieren om use cases te documenteren:
• Stories: verhalend
• Storyboard: use case in de vorm van een cartoonstrip
• Operationele use cases: vaak gestructureerd met genummerde stappen in de tijd 
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Stappen om te komen tot een use case:
• Identificeer personen/stakeholders met kennis van en/of ervaring met werk waarover je use cases wilt vastleggen.
• Maak een eerste draft. Deze kan eenvoudig en informeel zijn, bijvoorbeeld een stuk tekst.
• Decomponeer het verhaal tot een lijst met een beperkte hoeveelheid stappen (drie t/m tien stappen).
• Stem af met stakeholders/valideer.
• Breng de use cases in uitzonderingscenario’s in kaart, zoals bij storingen, sabotage, inbraak en hacking.

5.3.2 FUNCTIONEEL ONTWERPEN 

Welke functionaliteit moet een systeem bezitten om invulling te geven aan het beoogde gebruik? Dit is een belangrijke 
vraag om vanuit de stakeholdereisen tot het gewenste gedrag van een systeem te komen. Je doet dit door functies af te 
leiden vanuit de activiteiten die in het systeem plaatsvinden en reacties die het systeem moet geven. Dit leidt via decom-
positie in subfuncties uiteindelijk tot een gedetailleerd functioneel ontwerp en de bijbehorende eisen aan de verschillende 
functies. De oplossing die wordt bedacht is een functionele oplossing. Deze is nog vrij van een fysieke invulling. Vanuit het 
functioneel ontwerp worden nieuwe en/of extra eisen afgeleid. 

De behoefte, de stakeholdereisen en het gebruik maken duidelijk wat het systeem moet kunnen. Je ontwerpt hiermee de 
hoofdfunctionaliteiten die het systeem moet bezitten. De volgende vragen zijn dan: 
• Wat maakt een service of product nu precies goed? 
• Welke prestaties moet het systeem kunnen leveren? 
Je gaat hiernaar op zoek met de stakeholders. Je legt relaties tussen eigenschappen en de wijze waarop ze elkaar  
be  ïnvloeden. Een gevraagde hoge benutting staat bijvoorbeeld op gespannen voet met een hoge betrouwbaarheid of 
lage onderhoudskosten. In zo’n geval wil je weten waar de prioriteit van de stakeholders ligt.

Functioneel model
Het functioneel/logisch ontwerp vormt een functioneel model van het systeem. Het stelt ons in staat om na te denken 
over de oplossing zonder ons vast te leggen op een specifieke fysieke invulling. Dit model kan stakeholders heel goed 
laten zien in welke richting de oplossing gaat en ze uitlokken om feedback te geven. In de praktijk is het noodzakelijk 
om meerdere modelleringen te gebruiken om de verschillende invalshoeken af te dekken. Een deel van de modellen die 
gebruikt worden, is specifiek bedoeld voor een vakgebied. Vaak zijn deze op het eerste gezicht niet eens te herkennen als 
functionele modellen. Voorbeelden hiervan zijn lijnvoering, dienstregeling, BUP en RBS.

Modelleringstechnieken
Vanuit goed gedefinieerde hoofdfuncties – bestaande uit een werkwoord en een zelfstandig naamwoord – decomponeer 
je het systeemgedrag naar steeds eenvoudiger subfuncties. Hiervoor zijn heel veel technieken beschikbaar. Voorbeelden 
van functionele modelleringstechnieken zijn:
• Functieboom
• Activiteitendiagrammen
• Functional Flow Block Diagrams (FFBD) 
• Data flow diagrams    
• Control flow diagrams   
• Entity relationship diagrams  
• State transition diagrams    
• Object diagrams    
• Spoorspecifieke functionele ontwerpen
 - Lijnvoering
 - BUP
 - Loopstroomontwerp
 - Basisstation
 - Vlekkenplan station
Decomponeren wordt bij Functioneel ontwerpen en Fysiek ontwerpen altijd toegepast en krijgt daarom ook hier nog extra aandacht.
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5.3.2.1 DECOMPONEREN 

Decomponeren is het top-down opsplitsen van een systeem of functie in subsystemen of subfuncties. Tijdens alle 
ontwikkelfasen waarbij ontworpen wordt, zorgt decompositie ervoor dat de ontwerpers zich kunnen concentreren op 
de eenvoudiger subsystemen/subfuncties. De integratie van deze subdelen zorgt voor de prestatie van het geheel. Het 
totale ontwerpproces gaat net zolang door totdat het subsysteem van de plank te koop is of met bouwtekeningen en 
losse materialen te produceren is. De subsystemen die ontstaan, hebben onderling interactie. Elk subsysteem moet juist 
reageren op elke gebeurtenis in deze interactie. Dit leidt tot eisen aan de functionaliteit en reactie van de deelsystemen
en interfaces.

Functioneel en fysiek
Decomponeren kan zowel functioneel als fysiek. Daarbij hoeft er geen een-op-eenrelatie tussen de functie en het fysieke 
subsysteem te bestaan. Een functie kan door één of meer fysieke subsystemen samen worden gerealiseerd. Tevens kan 
een fysiek subsysteem één of meer functies tegelijk vervullen. Neem bijvoorbeeld een laag hekwerk met geïntegreerde 
verlichting voor de functies afschermen en verlichten, of een hekwerk tegen een kunstwerk die gezamenlijk de functie 
afschermen vervullen. 

Complexiteit verminderen
Decomponeren vermindert de complexiteit en gaat van abstract naar steeds concreter. Het maakt daardoor een moeilijk 
geheel makkelijker te begrijpen door dit te splitsen in eenvoudiger onderdelen. Hierdoor kan meer aandacht worden 
geschonken aan deze onderdelen. Daardoor worden de eisen gedetailleerder dan wanneer steeds op het hoge
abstractieniveau wordt gebleven.

Complexiteit verdelen en samenhang clusteren
Decomposities worden gemaakt om complexiteit te verdelen en samenhang te clusteren. Dit kan overzichtelijk 
weergegeven worden in een boomstructuur. Voorbeelden van decomposities zijn de functieboom en objectenboom 
(System Breakdown Structure).
 

5.3.3 FYSIEK ONTWERPEN 

Bij het fysiek ontwerpen worden vanuit het functionele ontwerp verschillende fysieke oplossingen uit verschillende 
vakdisciplines gegenereerd. Vanuit hun ervaring hebben deze disciplines elk hun impliciete ontwerpregels. Daarbij wordt 
uiteindelijk één oplossing gekozen die het beste invulling geeft aan het functionele ontwerp. 

Binnen SE bestaat elke oplossing uit een systeem of de wijziging van een bestaand systeem. Dit beschouwde systeem 
wordt vaak het System Of Interest (SOI) genoemd. Dit SOI is vaak zo complex en heeft zo veel functionaliteiten dat het 
onmogelijk is om dit in zijn geheel te bevatten en te ontwerpen. Daarom wordt een SOI in één of meer ontwerpslagen 
opgesplitst in subsystemen met elk hun eigen functionaliteit. Deze subsystemen kunnen op die manier wel fysiek worden 
ontworpen door verschillende vakdisciplines of – als dat nodig is – verder worden opgesplitst in elementen. Deze kunnen 
vervolgens beheersbaar worden ontworpen. 

Binnen railinfraprojecten komt het opsplitsen in elementen weinig voor, omdat er veel standaard fysieke elementen 
worden toegepast. Echter, bij het specificeren van een brug of een tunnel is het wel nodig.
Het is belangrijk om expliciet de functie en fysieke subsystemen die deze functie vervullen aan elkaar te koppelen,
zodat er geen functies worden vergeten. Dit wordt ook wel allocatie genoemd.

Meer begrip voor het systeem
Door fysieke oplossingen te ontwerpen om de gewenste functionaliteit te realiseren, ontstaat nog meer begrip voor 
het systeem. Daarbij worden nog meer eisen die aan het systeem gesteld moeten worden helder. Te denken valt aan 
ruimtebeslag, gewicht en energieverbruik. 
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Methoden en technieken
Voor het Fysiek ontwerpen (conceptueel) kun je de volgende SE-methodieken en -technieken inzetten:
• Fysiek decomponeren
• Objectenboom, ook wel System Breakdown Structure (SBS) genoemd
• Allocatie van functies aan fysieke subsystemen of elementen
• Interfaces: 
 - Subsysteemcontextanalyse
 - Systeemblokdiagrammen
 - N2-analyse
Het is altijd de opdrachtnemende partij die de uiteindelijke detaillering van het fysieke ontwerp uitvoert. Het koppelen van 
alle functies uit het functionele ontwerp aan delen van het uiteindelijke fysieke ontwerp is een belangrijke stap om aan te 
kunnen tonen dat het systeem gaat voldoen aan alle bedachte functionaliteiten.

5.3.3.1 OBJECTENBOOM 

en objectenboom is een fysieke representatie van het SOI als boomstructuur met daarin het fysieke systeem,
de sub  systemen en de elementen. 
Een duidelijk voorbeeld van wat binnen ProRail als basis wordt gebruikt, is de BID00001 (middels de BID-manager).
In deze lijst staan de meeste spoorse objecten ingedeeld (zie figuur 5.3.3.1). De lijst is ondersteunend bij andere
technieken, zoals fysieke decompositie en beheersing van interfaces. Overigens zijn niet alle dieper gelegen objecten 
opgenomen in de BID00001. In dit geval kan de objectenboom verder uitgewerkt worden door extra subsystemen onder 
systemen te plaatsen of door eventuele ontbrekende functies aan de objectenboom toe te voegen. 

figuur  bij 5.3.3.1a objectenboom

Dragen Communiceren

Beheersen

Integraal

Beveiligen

Doorsnijden

Geleiden

Voeden

Transfer

Figuur 5.3.3.1a: Overzicht van de functiedragers van het spoorsysteem
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figuur  bij 5.3.3.1b objectenboom
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Figuur 5.3.3.1b: Gedeelte van de objectenstructuur gekoppeld aan de functiedragers

5.3.4 INTERFACES 

Een interface, ook wel raakvlak genoemd, is de koppeling tussen twee systemen, via welke ze elkaar beïnvloeden of
van elkaar afhankelijk zijn. Elk systeem grenst wel aan één of meerdere andere systemen waarmee het interacties heeft. 
De interactie tussen twee systemen vindt plaats via de interface die beide systemen met elkaar verbindt. 
De interactie kan bestaan uit:
• Activiteiten (van bijvoorbeeld reizigers)
• Fysieke krachten (bijvoorbeeld steunpunten van gebouwen)
• Fysieke stromen van energie en materialen (bijvoorbeeld stromen gas, water, afval) 
• Informatie (signalen of gegevens)
Interacties kunnen we zowel onderscheiden in het functioneel ontwerp (tussen functies) als het fysieke ontwerp (tussen 
systemen). Daarbij bestaan interfaces tussen het systeem dat in een project wordt ontwikkeld en systemen in de omgeving 
(externe interfaces) én tussen de subsystemen en elementen waaruit de oplossing wordt opgebouwd (interne interfaces). 

Begrijpen en beheersen
Interfaces goed begrijpen en beheersen is cruciaal voor het succesvol doorlopen van het ontwikkeltraject. Is een interface 
niet goed begrepen, gedefinieerd of onderhevig aan veranderingen, dan beïnvloedt dit de werking van het systeem. 
Vanaf het begin van een project de interfaces opsporen, zowel tussen subsystemen onderling als met externe systemen, 
vergroot de kans dat het uiteindelijke systeem als één geheel functioneert.

Technieken
Herken de interfaces tussen de verschillende systemen binnen en buiten het project. Hiervoor kunnen onderstaande
technieken gebruikt worden:
• State-event diagram
• Systeemcontextdiagram
• Systeemblokdiagram
• N2-diagram
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Omdat de interface het resultaat is van het ontwikkelproces van twee systemen, is het belangrijk dat beide partijen bij 
aanvang goede procesafspraken maken. De partijen moeten gezamenlijk de definitie en specificaties van de interface 
vastleggen en vaststellen. Dit kan bijvoorbeeld door dit vast te leggen in één document. Dit document wordt opgenomen 
in het Interface Ontwerp Dossier (IOD), dat door beide partijen beheerd wordt en waarover beide partijen regelmatig 
afstemmen. 
Definieer de interfaces heel zorgvuldig, waarbij er geen interpretatieruimte tussen de beide ontwerppartijen overblijft. 
Specificeer de interactie op de interface. 

5.4 AFWEGEN

Ontwerpen bestaat grotendeels uit keuzes maken tussen verschillende oplossingen. Voor dit keuzeproces zijn 
zogenaamde afweegtechnieken inzetbaar. Afweegtechnieken helpen om uit de verschillende mogelijkheden de beste 
te kiezen.

Twee zaken zijn belangrijk bij afwegen:
• De keuzes dienen een zo goed mogelijke invulling te geven aan de stakeholdervraag.
• De manier van afwegen moet transparant en onderbouwd plaatsvinden.

Voor het leggen van de relatie met de stakeholdervraag en het maken van een goede afweging bestaan
verschillende technieken:
• Measures of Effectiveness (MoE) en Measures of Performance (MoP) (5.4.1)
• Trade-off analyse (5.4.2)

Afweegkaders
Afweegtechnieken maken gebruik van afweegkaders, ook wel Trade-off-kaders of Trade-off-criteria genoemd. 
Afweegkaders worden bij voorkeur afgeleid van de stakeholdervraag met een Measures of Effectiveness (MoE) en de 
afgeleide daarvan, de Measures of Performance (MoP). Zijn deze afweegkaders niet van tevoren bepaald, dan kan de 
Trade-off-analyse ingezet worden. Bij deze methodiek bepaal je op dat moment je afweegkader. Ook daar is het weer van 
belang om de relatie met de initiële stakeholdervraag te leggen. De uiteindelijke keus heet het ontwerpbesluit.

5.4.1 METRIEKEN (MoE, MoP)

Metrieken zijn de verzamelingen van metingen en berekeningen waarmee we de toestanden van een (sub)systeem 
en de verandering daarvan in de tijd vastleggen. Hier gaan we in op Measures of Effectiveness (MoE) en Measures of 
Performance (MoP). 
Elk project richt zich eigenlijk op het zoeken naar toegevoegde waarde. Naar een optimum in functionaliteit, prestatie en 
kwaliteit ten opzichte van de kosten. Daarvoor is het nodig om te weten waar de waarde in schuilt voor de stakeholders. 
Wanneer is de klant tevreden? Hoeveel is het realiseren van een doel, prestatie of kwaliteit een stakeholder waard? Dit 
wordt vastgelegd in zogenaamde Measures of Effectiveness (MoE) of een waardeprofiel. Met deze meetlat kunnen in een 
later stadium oplossingen tegen elkaar afgewogen worden. Dit waardeprofiel en de daaruit afgeleide prestatiemetingen 
per oplossing Measures of Performance (MoP) worden ook vaak metrieken genoemd.
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figuur bij 5.4.1 Metrieken

Echte behoefte Waargenomen
behoefte

Doelen, ambities
en belangen

Stakeholders
eisen

Functionele
achitectuur

Functionele
systeem eisen

Subsysteemeisen Fysieke
architectuur

Detail
ontwerp

Gerealiseerde
behoefte

MoE
Afweegkader

MoP
Afweegkader

Prioritering,
weging

SMART maken

Invulling behoefte

Figuur 5.4.1: Plaats van MoE en MoP in de cirkel van behoeften (Faisandier 2012)

Oplossingsvrije MoE’s
Om de oplossingen te kunnen toetsen op geschiktheid voor de stakeholders, worden oplossingsvrije MoE’s met ze 
afgesproken. Hiermee hoeft niet elke mogelijke oplossing samen met de stakeholders beoordeeld te worden. Door de 
MoE om te zetten naar MoP’s voor die oplossing is te bepalen in hoeverre de oplossing effectief is voor de stakeholders.

Van MoE naar MoP
Samen met de stakeholders worden de Measures of Effectiveness vastgelegd. Deze waarden zijn onafhankelijk van de 
oplossing. Tijdens het ontwerpen worden deze per oplossing naar verschillende Measures of Performance (MoP) vertaald. 
Hiermee zijn de verschillende oplossingen af te wegen om tot het beste ontwerp te komen. Door te voldoen aan de MoP 
wordt aangetoond dat de oplossing voldoet aan het beoogde gebruik.

5.4.2 TRADE-OFF ANALYSE

Een Trade-off analyse beoordeelt twee of meer (alternatieve) oplossingen ten opzichte van elkaar aan de hand van een set 
beoordelingscriteria. Zo maakt de Trade-off-analyse verschillende mogelijke oplossingen vergelijkbaar. 

Basis voor besluitvorming
De Trade-off-analyse is een belangrijk onderdeel van SE; het vormt de basis van de besluitvorming. Met de Trade-off 
kunnen onderbouwde keuzes worden gemaakt die kunnen leiden tot ontwerpbesluiten. Een Trade-off kan zowel van 
toepassing zijn bij een enkel ontwerpbesluit (zoals type van een object) als bij een reeks ontwerpbesluiten (complete 
variant van het systeem), bij elke afweging in het ontwerpproces. Zo komen we steeds dichter bij de uiteindelijke 
oplossing.
Bij het maken van een onderbouwde keuze moeten naast kennis van de mogelijke oplossingen ook de wensen en
prioriteiten van de stakeholders in beeld zijn. Zeker als op voorhand geen prioritering in de eisen heeft plaatsgevonden,
is het verstandig stakeholders actief te betrekken. Zij hebben belang bij de voorkeur en moeten een besluit accepteren. 

Stappen bij Trade-off
De techniek bestaat uit een aantal stappen die worden doorlopen:
1. Definiëren van het doel
2. Identificeren van plausibele alternatieven
3. Definiëren van selectiecriteria
4. Vergelijken van alternatieven
5. Valideren van het resultaat
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Een voorbeeld
Een overpad naar een eilandperron, van een station met 300 reizigers per dag, is niet actief beveiligd. Dit type overpaden 
moet verdwijnen in Nederland. Er wordt een CRS opgesteld waarin per stakeholder de eisen worden opgenomen; deze 
zijn niet geprioriteerd. 

figuur  bij 5.4.2 Trade off 

Perron

Perron

Figuur 5.4.2: Context van voorbeeld overpad

Aan de hand van deze specificatie heeft een ontwerper de volgende (alternatieve) oplossingen ontwikkeld: A. beveiliging 
bij de overweg, B. spoortrap, C. brug met hellingbaan, D. tunnel met hellingbaan, E. combinatie met bestaande overweg.
Voor de verschillende ontwerpen zijn er in overeenstemming met de stakeholders vier criteria opgesteld: veiligheid, 
toegankelijkheid, rijtijdbeïnvloeding en inpassing. Omdat er in dit voorbeeld in deze fase nog geen meetbare criteria 
zijn, bepalen de betrokken stakeholders de prestaties. Hierbij wordt wel rekening gehouden met een minimale prestatie 
(anders voldoet het alternatief niet) en een maximale prestatie (hogere prestatie voegt geen waarde toe). In onderstaande 
tabel zijn deze prestaties omgezet naar een uniforme score (tussen de 0 en 1). De uiteindelijke score wordt bepaald 
door aan de hand van de weegfactoren een gemiddelde te bepalen (som (score*weegfactor)/som (weegfactoren), ofwel 
(3*0,25+3*1+1*0+2*1) /9 = 0,639). Deze score kan vervolgens tegen de kosten worden afgezet om zo de waarde 
(totaalscore/kostenaandeel, ofwel 0,639/(800/4800) = 3,833) te kunnen bepalen. 
Uit de Trade-off-analyse blijkt dat alternatief B de voorkeur heeft. Wel moet gevalideerd worden of de toegankelijkheid 
acceptabel is. Ditzelfde geldt voor alternatief A, waar de beïnvloeding op rijtijd een probleem kan vormen.

Criteria

Score Veiligheid

(min 6, max 10)

Toegankelijkheid

(min 5, max 10)

Rijtijdverlenging

(min +30s, max -10s)

Inpassing

(min 5, max 10)

Totaal 

score

Kosten 

(x 1.000)

Waarde

3 3 1 2

A 7 0,25 10 1 30 0 10 1 0,639 800 0,167 3,833

B 10 1 5 0 -10 1 7 0,4 0,533  600 0,125 4,267

C 10 1 7 0,4 -10 1 5 0 0,578 900 0,188 3,081

D 10 1 7 0,4 -10 1 6 0,2 0,622 1.500 0,313 1,991

E 8 0,5 9 0,8 0 0,75 10 1 0,739 1.000 0,208 3,547

Tabel 5.4.2 Trade-off-matrix
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5.4.3 ONTWERPBESLUITEN

Het ontwerpproces bestaat voor een belangrijk deel uit keuzes maken. Een ontwerpbesluit legt de ontwerpkeuzes
tijdens het ontwerpproces expliciet vast. Het gaat dan enkel om besluiten gericht op het ontwerp van het systeem. 
Het gaat niet alleen om het besluit, maar ook om de motivatie voor juist dat besluit en niet een andere oplossing.
De ontwerpbesluiten kaderen de oplossingsruimte in. Door een besluit (kadering/beperking) in een ontwerp volgen 
vaak vanzelf meer ontwerpbesluiten. Het ontwerpproces loopt van eis naar besluit naar ontwerp en afgeleide eisen.
Dit is gevisualiseerd in het volgende plaatje:

figuur  bij 5.4.3 Ontwerpbesluiten

Ontwerpen

Eisen

Afgeleide eisen

Figuur 5.4.3: Ontwerpbesluiten

Ontwerpen is keuzes maken
Ontwerpen is keuzes maken. In dit keuzeproces in samenwerking met de stakeholders worden mogelijke oplossingen 
tegen elkaar afgewogen. Dit samen afwegen leidt tot een gedragen keuze. 
In een nieuwe fase van het project, met soms nieuwe spelers, komt vaak de vraag waarom bepaalde beslissingen
zijn genomen. Als ontwerpbesluiten zijn vastgelegd, is die reden makkelijk terug te vinden. Soms kan later in de tijd 
getwijfeld worden aan een besluit, bijvoorbeeld door gewijzigde eisen of inzichten. De impact van een (gewijzigd)
besluit kan vanwege de expliciete vastlegging goed worden bepaald.

Besluiten
Het vastleggen van besluiten leidt vaak tot een beter ontwerp. Dit omdat de ontwerper bewust nadenkt en vastlegt welke 
keuzes hij met welke reden maakt. 
Het besluit en de motivering zijn bruikbaar: 
• Tijdens Verificatie & Validatie: er is relatie gelegd tussen eis en besluit.
•  Bij het bepalen van de impact van wijzigingen, door de motivatie van het besluit en de traceerbaarheid van eisen aan 

het ontwerp.
• Bij ontwerphergebruik, door de motivatie van het besluit.
• Als kennisbron voor nieuwe (project)medewerkers, door de relatie tussen besluit en motivatie.

Traceerbaarheid
Door traceerbaar te werken is veel beter navolgbaar hoe het ontwerp is ontstaan en hoe daar weer eisen uit zijn ontstaan. 
Een ontwerpbesluit speelt een belangrijke rol bij de traceerbaarheid van afgeleide eisen. Traditioneel wordt vaak de 
volgende omschrijving voor het afleiden van eisen gebruikt: ‘Gegeven een set van eisen aan een systeem worden de 
afgeleide eisen voor de subsystemen zo gekozen dat, als de subsystemen worden geïntegreerd tot één systeem, het 
systeem aan zijn eisen zal voldoen.’ Hier lijkt het of je eisen kunt afleiden zonder te ontwerpen. Dit is echter onjuist:
in deze omschrijving zitten er tussen de systeemeisen en de subsysteemeisen impliciete ontwerpkeuzes. Eisen worden 
afgeleid tijdens het ontwerp en zijn afhankelijk van het ontwerpproces en niet alleen van de bovenliggende eisen. 
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Gegevens verzamelen
Bij elk besluit is het belangrijk om voldoende gegevens te verzamelen. Uit al die gegevens wordt de informatie gestructureerd 
die nodig is om een besluit te nemen. Als het besluit is genomen en vastgelegd in één van de ontwerpdossiers, dan moet 
dit ook verwerkt worden in de verdere verdieping van het ontwerp. 

Een ontwerpbesluit bestaat in ieder geval uit:
• Naam
• Beschrijving
• Motivering
• Plussen en minnen tegenover andere mogelijkheden
• Traceerbaarheid vanuit eisen, broneisen

Regels bij het relateren van eisen aan ontwerpbesluiten
• Leg met name de belangrijke ontwerpbesluiten vast.
• Relateer de ontwerpbesluiten aan de eisen.
• Zorg ervoor dat al je eisen zijn afgedekt door ontwerpbesluiten.
•  Als een ontwerpbesluit aan een eis wordt gerelateerd, wordt hiermee aangegeven dat de eis door middel van dit 

ontwerpbesluit voor 100% is ingevuld.
• Er mogen niet meerdere ontwerpbesluiten naar één eis wijzen.
• Eén afgeleide eis mag naar meerdere ontwerpbesluiten wijzen.
• Meerdere afgeleide eisen mogen naar hetzelfde ontwerpbesluit wijzen.

5.5 TRACEERBAARHEID 

Door traceerbaar te werken wordt de relatie van de eisen met andere items vastgelegd. Deze items zijn bijvoorbeeld: 
bronnen, documenten, stakeholders, motivering, keuzes, risico’s, use cases, functies en wet- en regelgeving. 
Traceerbaarheid zorgt voor transparantie en ondersteunt zo het expliciete werken. Traceerbaarheid wordt om
verschillende redenen ingezet. Die redenen bepalen welke relaties er moeten worden vastgelegd. Het belangrijkste 
doel is het aantoonbaar maken of en hoe aan de stakeholdereisen is voldaan.

Stappen in het opzetten van traceerbaarheid
Het opzetten van traceerbaarheid verloopt in vier stappen:
1. Bepaal wat je wilt bereiken met traceerbaarheid.
2. Breng in kaart welke relaties daarvoor nodig zijn.
3. Kies hoe de relaties worden vastgelegd.
4.  Bepaal de plaats voor het vastleggen van de traceerinformatie, bijvoorbeeld in een softwaretool of een 

tekstverwerkingsprogramma.

1. Wat wil je bereiken?
Allereerst is de vraag hoe zwaar de traceerbaarheid wordt ingezet. Minder vastleggen scheelt in het begin tijd en geld, 
maar kan later in het project veel meer tijd en geld kosten. Maak minimaal inzichtelijk waar een eis vandaan komt en hoe 
deze eis invulling krijgt in het ontwerp. Dit gebeurt door een eis te linken aan de genomen ontwerpbesluiten (5.4.3). Vaak 
is het nuttig om traceerbaarheid rijker in te richten ter ondersteuning van analyses op compleetheid van eisen, analyses op 
waarde en ondersteuning van risicomanagement.

2. Welke relaties zijn er nodig?
Om minimaal inzichtelijk te maken waar een eis vandaan komt en hoe deze invulling krijgt in het ontwerp, moeten alle 
stakeholdereisen in ieder geval van een bron worden voorzien en moeten de stakeholder- en systeemeisen afgedekt 
worden met ontwerpbesluiten. 
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3. Hoe relaties vastleggen?
Traceerrelaties zijn op drie manieren vast te leggen: 
• Door een link
• In tekst bij het item (eis, ontwerpbesluit, etc.)
• Door beide: een link en tekst bij het item
Door een eis bijvoorbeeld te linken met zijn doel is een gedeelte van de motivering al ingevuld door deze link.
Daarbij verwijs je altijd van de oplossing of eis terug naar de bron. 

4. Waar traceerinformatie vastleggen?
Tot slot moet er een manier van vastleggen van de traceerinformatie worden gekozen. Voorbeelden hiervan zijn:
• Traceerbaarheidsmatrixen. Deze worden vaak gebruikt en worden opgenomen in de ontwerpdossiers.
•  Trace tagging: traceerinformatie wordt opgenomen in de eisenspecificaties en ontwerpdocumenten. 

De bron van de eis wordt bijvoorbeeld genoemd bij de eis.
• Eisenbeheer-tooling, zoals Relatics.

figuur  bij 5.5 traceerbaarheid

Ontwerpbesluiten

eis  ID Eisen B1 B2 B2a B3

C3.2 Interoperabiliteit, corridor: Er moet een 
interoperabele corridor havenspoorlijn 
- Kijkhoek - Betuweroute - Duitsland 
worden gerealiseerd.

C3.3 Interoperabiliteit, corridor: Er 
dient te worden aangesloten bij de 
beveiligingsspecificaties ontwikkeld 
i.h.k.v. het project Rotterdam - Genua

C3.4 Interoperabiliteit, Eiland Zevenaar Het 
zgn. 1500 V + ATB EG Eiland tussen 
Zevenaar en Zevenaar Grens (-Emmerich) 
dient te worden opgeheven.

C3.5 Interoperabiliteit, ETCS: Nederland en 
Duitsland zijn voornemens de sporen 
tussen Zevenaar en Oberhausen uit te 
rusten met het European Train Control 
System (ETCS).

Figuur 5.5: Voorbeeld van een deel van een traceerbaarheidsmatrix
 

5.6  VERIFICATIE & VALIDATIE

Elk project wil aan een behoefte voldoen. Een project definieert de klantbehoeften en ontwikkelt en realiseert een product 
of dienst, zodat uiteindelijk aan de klantbehoefte wordt voldaan. Om zeker te zijn dat het uiteindelijke product voldoet 
aan de behoeften, wordt regelmatig getoetst. Door dat te doen tijdens de ontwikkeling en tijdens de realisatie kan 
tussentijds worden bijgestuurd. Het toetsen gebeurt op twee verschillende manieren, namelijk: voldoet het product aan 
de gestelde eisen én voorziet het product in de klantbehoefte? Deze toetsen zijn respectievelijk Verificatie & Validatie. 

Waarom validatie 
Validatie wordt ingezet voor: 
• Het controleren of de realisatie van een product voorziet in de klantbehoefte
•  Het tijdig constateren van afwijkingen met betrekking tot het voldoen aan de klantbehoefte, 

zodat kan worden bijgestuurd
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Waarom verificatie
Verificatie wordt ingezet voor: 
• Het controleren of de realisatie van een product voldoet aan alle eisen die voor het project zijn gesteld
• Het tijdig constateren van afwijkingen met betrekking tot het voldoen aan de eisen, zodat kan worden bijgestuurd

Verificatie & Validatie wordt tijdens alle fasen van de systeemontwikkeling ingezet. 

V&V-managementplan
In een verificatie-en-validatiemanagementplan wordt het proces vastgelegd en wordt beschreven hoe Verificatie & Validatie 
binnen het project worden georganiseerd. Hierbij wordt gekeken naar de activiteiten binnen de scope van het project 
en de uitwisseling van informatie met externe partijen. Voor ProRail zijn dit bijvoorbeeld de eigen stakeholders en de 
opdrachtnemers. Verifiëren en valideren gebeurt tijdens het hele project. Het wordt toegepast tijdens de ontwikkeling
en tijdens de realisatie van het systeem. 
Voorbeelden van de verschillende methoden om te verifiëren en valideren:
• Simulatie (ontwerpfase)
• Ontwerpreview op eisen (ontwerpfase)
• Ontwerpreview op functie (ontwerpfase)
• Prototypen
• Factory Acceptance Test 
• Site Integration Test 
• Site Acceptance Test

V&V-procedure
De V&V-procedure beschrijft met een compleet stappenplan van alle activiteiten wie wat wanneer gaat doen. 
De procedure legt de volgende aspecten vast:
• Per eis: conform welke methode wordt geverifieerd en gevalideerd
• Wat de vereiste norm is
• Wanneer de verificatie en validatie plaatsvindt (planningsvolgorde)
• Door wie de verificatie en validatie wordt uitgevoerd
• Met welke hulpmiddelen de verificatie en validatie wordt uitgevoerd

ProRail rapporteert aan haar stakeholders aan welke eisen wordt voldaan en waar problemen worden verwacht. Van de 
opdrachtnemers verwacht ProRail dat zij op hun beurt dezelfde informatie rapporteren. Vooral de eisen waaraan niet kan 
worden voldaan, moeten worden besproken. 

5.7 AFSTEMMEN EN ONDERHANDELEN

De kern van onderhandelen is dat personen of groepen een relatie aangaan waarbij het uiteindelijke doel is door luisteren 
en spreken (afstemmen) tot overeenkomst te komen. In een project bestaat deze relatie met alle stakeholders.

Acceptabele oplossing bereiken
Het gebeurt regelmatig dat niet direct of voldoende aan de eisen van stakeholders kan worden voldaan. Daarbij hebben 
verschillende stakeholders soms tegenstrijdige eisen. In deze gevallen dient er een voor iedereen acceptabele oplossing te 
komen. Die is te bereiken door goed met de stakeholders af te stemmen en te onderhandelen.

Flexibiliteit vereist
Onderhandelen vereist afstemmen op elkaar en flexibiliteit van de betrokken partijen. Zowel de relatie als de oplossingen 
zijn daarbij belangrijk. De standpunten komen voort uit zienswijzen en belangen. Overweeg opties en oplossingen zonder 
direct te beslissen. Het is goed als partijen zich ook in het standpunt van de ander verplaatsen. Beslis op basis van alle 
belangen wat de beste oplossing is.
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5.8 WERKVORMEN

Mensen kunnen op verschillende manieren samenwerken bij het uitvoeren van specifieke SE-taken, zoals het ophalen 
van de stakeholdereisen en het ontwerpen van oplossingen. Soft skills spelen een belangrijke rol in het toepassen van de 
verschillende werkvormen. 

Geschikte werkvorm herkennen
Niet elke werkvorm is geschikt voor elk soort werk. Het herkennen van de werkvorm die geschikt is voor een bepaalde 
situatie en het kunnen inzetten hiervan is belangrijk in het werk van een Systems Engineer. 
Voor het ophalen van eisen van stakeholders en gebruikers bestaan verschillende werkvormen:
•  Interviews met gebruikers. Vaak komen ze daarbij met oplossingen. Door de waarom-vraag te blijven stellen worden 

ze vaak teruggebracht naar hun echte behoefte.
• Workshops met meerdere gebruikers.
• Brainstorming.
•  Werken in de user environment. Zo brachten Japanse automobiel-engineers veel tijd door met potentiële klanten in 

zowel Japan als de Verenigde Staten.
• Prototyping. Dit kan zwaar of licht worden opgezet. Een voorbeeld hiervan is het gebruik van maquettes.
• Enquêtes. Door het gebruik van een voorgedefinieerde set aan vragen spits je de antwoordmogelijkheden toe.

Daarnaast zijn er uiteenlopende hulpmiddelen die je kunt inzetten, zoals video’s en websites.
Een werkvorm bij het ontwerpen van oplossingen is het ontwerpatelier.
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DEEL 6  |  DE PRODUCTEN
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Bij de toepassing van SE komen diverse producten tot stand. Deel 3 toonde bij de verschillende fasen steeds met welke 
producten wordt gewerkt. Deze producten hebben allemaal een duidelijke functie. De omvang van de documenten 
verschilt per situatie en sommige producten kunnen zeer beknopt zijn. 

Combineren van producten
Als de omvang en complexiteit van het project beperkt is, kunnen verschillende documenten of (ontwerp)dossiers soms 
worden gecombineerd. 

Zes typen documenten
De producten worden in dit Deel 6 verder uitgewerkt. Voor ieder product is een inhoudsopgave ter inspiratie bijgevoegd. 
Op KIES zijn ook specifieke voorbeelden, templates en best practices te vinden. 

De diverse producten zijn ondergebracht in zes verschillende typen documenten:
• Projectinitiatie documenten (6.1)
 - Initieel Behoefte Document (IBD)
• Project- en procesmanagement documenten (6.2)
 - Systems Engineering Plan (SEP)
• Specificatiedocumenten (6.3) 
 - Customer Requirements Specification (CRS)
 - System Requirements Specification (SRS)
 - Subsystem Requirements Specification (SSRS)
 - Interface Ontwerp Dossier (IOD)
• Ontwerpdocumenten (6.4)
 - Operational Concept Description (OCD)
 - Architectuurbeschrijving (LA, FA)
 - Logisch Ontwerp Dossier (LOD)
 - Systeem Ontwerp Dossier (SOD)
 - Voorkeurs Ontwerp Dossier (VOD)
 - Detail Ontwerp Dossier (DOD) 
• Verificatie & Validatiedocumenten (6.5)
 - V&V-managementplan
 - V&V-procedure
 - V&V-rapport
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6.1 PROJECTINITIATIEDOCUMENTEN

In de eerste fase van een project zijn er nog maar weinig SE-producten. De meeste documenten zijn gerelateerd aan 
projectmanagement en gaan over de inrichting en initiatie van het project. Eén SE-product is essentieel voor het starten 
van een project: het IBD. Dit geeft input voor de projectmanagement producten. 

Initieel Behoefte Document (IBD)
Het IBD geeft een beschrijving van de resultaten uit de 
BA. Het bevat – in de taal van de klant – de aanleiding 
en beschrijft de voornaamste stakeholders en hun 
behoefte. Vervolgens geeft het een eerste invulling van 
de behoefte waarbij het functioneren van de oplossing 
aan bod komt. Ook is er een indicatie van mogelijke 
fysieke oplossingen en de complexiteit, risico’s en 
kansen hiervan.

Het doel is om de eerste behoefte van de klant vast 
te leggen en de haalbaarheid te bepalen. Dit om 
een advies te kunnen geven over het wel of niet 
starten van een project. Het IBD vormt de basis voor 
de rest van het project en wordt gebruikt om andere 
producten en ontwerpen tegen te valideren.

Inhoudsopgave IBD

1 INLEIDING

 1.1 Het IBD

 1.2 IBD en ProRail-werkwijze: het Kernproces [optioneel]

2 AANLEIDING/PROBLEEMSTELLING

 (Wie, wat, waar, waarom, wanneer)

3 GEÏDENTIFICEERDE STAKEHOLDERS

4 DE BEHOEFTE

 4.1 Doelen

 4.2 Beschrijving hoofdlijnen behoeften

 4.3 Belangenanalyse

 4.4 Hoofdlijnen beoogd gebruik

 4.5 Interfaces

5 HET FUNCTIONEREN VAN DE OPLOSSING

 5.1 Hoofdlijnen functies

 5.2 Functionele complexiteit

6 ANALYSE FYSIEKE OPLOSSING

 6.1 Indicatie mogelijke oplossingen

 6.2 Complexiteit fysieke oplossingen

 6.3 Complexiteit inpassing

7 ADVIES
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6.2 PROJECT- EN PROCESMANAGEMENTDOCUMENTEN

In projectmanagement en programmamanagement bestaan veel producten voor de beheersing van zaken als planning, 
risico’s en financiën. Het SEP beschrijft de SE-aanpak voor het project. Voor het besluitvormingstraject wil je ontwikkelings-
stappen zetten. Hier horen SE-producten bij waarvoor je technieken inzet. Dit proces wordt specifiek gemaakt in een 
Systems Engineering Plan (SEP). 

Systems Engineering Plan (SEP)
Het SEP is een voor het project specifieke invulling 
van het ontwikkelproces. Het beschrijft de relevante 
SE-producten en geeft een planning van het SE-proces 
in de eerstvolgende fase.

Het doel is om aan het begin van het project vast te 
leggen welke SE-producten en technieken op welke 
wijze worden toegepast. Het SEP kan tijdens het 
ontwikkelproces worden bijgesteld.

Inhoudsopgave SEP

1 INLEIDING

 1.1 Ontwikkeling SEP

 1.2 SEP en ProRail-werkwijze: het Kernproces

 1.3 Afkortingen, terminologie en referenties

2 AANLEIDING/PROBLEEMSTELLING

3 UITGANGSPUNTEN

4 TECHNISCH MANAGEMENT

 4.1 Behoefte Analyse [IBD]

 4.2  Concept Verkenning [CRS, SRS, 

V&V-managementplan, SEP en LOD]

 4.3  Conceptdefinitie [SRS, SOD, FIS, V&V-procedures 

en V&V-rapport]

 4.4  Uitwerking Vastgesteld Concept 

[SSRS, VOD, RVTO, IOD, V&V]

 4.5 Detail Uitwerking [DOD, V&V]

 4.6 Realisatie [V&V]

 4.7 Beheer & Exploitatie

5 RISICOMANAGEMENT

6 PLANNING

 Work Breakdown Structure, tijd, resources

7 BASELINES

 Scopebeheersing en configuratiemanagement

8 VALIDATIE

9 AUTORISATIE

10 REVISIEGEGEVENS
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6.3 SPECIFICATIEDOCUMENTEN

Specificatiedocumenten geven de kaders voor het invullen van de behoefte. Met deze kaders ontstaat er een
oplossingsruimte en worden er niet direct alternatieve ontwerpen uitgesloten.

Het eerste specificatiedocument is de IBD. Dit bevat de behoefte van de initiatiefnemer. Daarnaast heeft ook de behoefte 
van andere stakeholders invloed op het systeem. De verzameling hiervan wordt dan ook ondergebracht in de Customer 
Requirements Specification (CRS).

Customer Requirements Specification (CRS)
Dit document is de uitwerking van alle werkelijke 
behoeften en doelen van de stakeholders. Het IBD,
het OCD (Context diagrammen, use cases, scenario’s) 
en de stakeholderanalyse geven input voor de CRS. 
De daaruit voortkomende stakeholdereisen en
waardeprofielen maken deel uit van dit document.

Het document geeft een complete weergave van de 
behoefte van stakeholders en dient als input voor de 
functionele ontwerpfase. 

Alle eisen op systeemniveau van stakeholders zijn 
opgenomen in hoofdstuk 6 van de CRS, de eisen van 
stakeholders op een lager niveau in de bijlage. Deze 
zijn geordend naar stakeholder.
Verder zijn opgenomen de stakeholdereisen uit andere 
bronnen en ontwerpbeperkingen. De relatie met het 
V&V-managementplan wordt gelegd in een hoofdstuk 
Validatieproces.

Inhoudsopgave CRS

1 INLEIDING 

 1.1  Ontwikkeling CRS 

 1.2  CRS en ProRail-werkwijze: het Kernproces 

 1.3  CRS transfer 

 1.4  Versie CRS 

 1.5  Afkortingen, terminologie en referenties 

2 VERANDERING … [naam project] 

 2.1  Aanleiding/probleemstelling 

 2.2  Het project en zijn omgeving 

3 KLANT- EN STAKEHOLDERBEHOEFTE

 3.1  Inleiding

 3.2  [stakeholder 1]

 3.N+1 [stakeholder N]

 3.N+2 Gewenste service

4 SYSTEEMAFBAKENING

 4.1  Het System Of Interest

 4.2  De systeemcontext

5 AL GENOMEN BESLUITEN EN UITGANGSPUNTEN

6 STAKEHOLDEREISEN

 6.1  Bronnen

 6.2  Per klant en stakeholder

  6.2.1 [stakeholder 1]

  6.2.N [stakeholder N]

 6.3  Vanuit de externe interfaces

7 WAARDEPROFIELEN

8 ONTWERPBEPERKINGEN

 8.1  Wet- en regelgeving

 8.2  Omgevingsconditie-eisen

 8.3  LCC-kosten, planning, overige beperkingen

9 VALIDATIEPROCES

10 AUTORISATIE

11 REVISIEGEGEVENS

- BIJLAGE: DOELENBOMEN

- BIJLAGE: EISEN VAN DE STAKEHOLDERS
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System Requirements Specification (SRS)
Het SRS is een specificatiedocument opgebouwd 
rond de functies die het systeem moet vervullen en 
de systeemeisen gestructureerd rond de functie/
subfunctie. Dit zijn eisen die sturing geven aan het 
ontwerpen van het fysieke systeemontwerp.

Uiteindelijk ontstaat een SRS die volledig invulling 
geeft aan de behoefte van de klant. Het is duidelijk 
wat het systeem moet kunnen, maar nog niet precies 
hoe het fysiek gerealiseerd wordt. Hiervoor zijn eisen 
nodig om te weten wat er precies gerealiseerd moet 
worden. De eisen hiervoor worden eveneens 
doorontwikkeld en voor elk deelsysteem opgenomen 
in de SSRS. 

Het kan overigens zo zijn dat de klant specifieke eisen 
heeft ten aanzien van het systeem. Deze kunnen 
rechtstreeks worden opgenomen in de SSRS.

Inhoudsopgave SRS

 

1 INLEIDING

 1.1  Ontwikkeling SRS

 1.2  SRS en ProRail-werkwijze: het Kernproces

 1.3  Afkortingen, terminologie en referenties

2 AANLEIDING/PROBLEEMSTELLING

3 UITGANGSPUNTEN

4 SYSTEM CONTEXT

 4.1  Externe interfaces

5 DE LEVENSCYCLUSFASEN

 5.1  De levenscyclusfasen 

6 HOOFDLIJN FUNCTIONELE ARCHITECTUUR

 6.1  Functies 

7 EISEN

 7.1  [Functie A]

  7.1.1 [Subfunctie A1]

  7.1.n [Subfunctie An]

 7.N  [Functie N]

  7.N.1 [Subfunctie N1]

  7.N.n …

 7.4     Eisen die niet direct toegekend kunnen worden 

aan functies

 7.5   Interface-beperkingen

 7.6   State- en mode-eisen

8 VALIDATIE

9 AUTORISATIE

10 REVISIEGEGEVENS
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Subsystem Requirements Specification (SSRS)
De SSRS is de vertaling van de taal van de klant naar 
de taal van de techniek op systeemniveau, waarbij 
alle tegenstrijdigheden weggenomen zijn. Het is 
een specificatiedocument opgebouwd rond de 
subsystemen en elementen. Het bevat onder
meer de System Breakdown Structure (SBS) en 
de systeemeisen gestructureerd rond de subsystemen 
en elementen in de SBS. 

Inhoudsopgave SSRS

 

1 INLEIDING

 1.1  Ontwikkeling SSRS

 1.2  SSRS en ProRail-werkwijze: het Kernproces

 1.3  Afkortingen, terminologie en referenties

2 AANLEIDING/PROBLEEMSTELLING

3 UITGANGSPUNTEN

4 SYSTEM CONTEXT

5 DE LEVENSCYCLUSFASEN

 5.1  De levenscyclusfasen 

6 HOOFDLIJN FYSIEKE ARCHITECTUUR

 6.1  Subsystemen

 6.2  Interfaces

7 EISEN

 7.1  [Subsysteem A]

 7.2  [Subsysteem B]

 7.3  Interface-eisen

8 VALIDATIE

9 AUTORISATIE

10 REVISIEGEGEVENS
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IOD Interface Ontwerp Dossier 
Naast stakeholders oefenen ook interfaces invloed uit 
op het systeem. Dit kan beïnvloeden wat het systeem 
kan of is. Het is belangrijk om ook deze beïnvloeding 
(door andere projecten, systemen, enzovoort) vast te 
leggen in eisen. De interface wordt vastgelegd in het 
Interface Ontwerp Dossier.

Het IOD bevat de verzameling beschrijvingen van de 
externe interfaces van het systeem. Het complete 
verloop van de ontwikkeling van de verschillende 
interfaces wordt in dit document bijgehouden. Beide 
partijen die zijn betrokken bij een interface zorgen 
dat afspraken worden opgeschreven (vastgelegd) én 
geaccordeerd (vastgesteld).

Inhoudsopgave IOD

 

1 INLEIDING

 1.1  Ontwikkeling IOD

 1.2  IOD en ProRail-werkwijze: het Kernproces

 1.3  Opzet IOD

 1.4  Status IOD

 1.5  Afkortingen, terminologie en referenties

2 AANLEIDING/PROBLEEMSTELLING

3 UITGANGSPUNTEN

4 HET SYSTEEM SPOORKNOOP GRONINGEN

 4.1  De context van het systeem (externe interfaces)

 4.2  De opbouw van het systeem (interne interfaces)

 4.3  De levenscyclusfasen

 4.4  Status interfaces

5 EXTERNE INTERFACES

 5.1  Met systeem …

 5.2  Met systeem …

6 INTERNE INTERFACES

 6.1  Tussen subsysteem … en subsysteem

 6.2  Tussen subsysteem … en subsysteem

7 Technische invulling per interface

  Vastlegging van de verschillende technische 

besprekingen betreffende invulling van een raakvlak. 

Bij elke wijziging van het raakvlak tekenen beide 

eigenaren voor akkoord.

8 VALIDATIE

9 AUTORISATIE

10 REVISIEGEGEVENS
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6.4 ONTWERPDOCUMENTEN

Steeds als er eisen zijn verzameld, ontwikkeld of afgeleid, wordt er functioneel en/of fysiek gekeken naar de invulling van 
deze eisen. Dit gebeurt door onderzoek, analyse en ontwerpen. Dit gebeurt in iedere fase van de ontwikkeling (tot realisatie) 
en dit leidt steeds tot nieuwe eisen die een verdere beperking van de oplossingsruimte opleveren. 

Al de ontwerpen, onderzoeken en analyses die integraal een weergave zijn van de invulling van de behoefte (eisen) 
vormen samen een dossier. Dit dossier vormt de basis om duidelijkheid te verkrijgen over bijvoorbeeld de haalbaarheid en 
kosten van het project.
Specificaties vormen altijd de input voor de ontwerpen en ook referenties kunnen input geven.

Na de initiatie van het project en de analyse van de behoefte wordt vooral gekeken naar operationele concepten. Van 
Fysiek ontwerpen is er nauwelijks nog sprake. Maar de gebruikers van het toekomstige gewenste systeem kunnen wel 
vanuit use cases een beoogd gebruik vormgeven. Vanuit deze beschrijvingen kunnen weer eisen ontstaan. De beschrijvingen 
worden opgenomen in een Operational Concept Description.

Generieke ontwerpcategorieën in de ontwerpdocumenten (bij LOD, SOD, VOD en DOD volgen voorbeelden voor de
specifieke dossiers):
• Procesmanagementdocumenten 
 - Beslisdocumenten
 - Risicodossier
 - Configuratie
• Overdrachtsdocumenten 
• Ontwerpen van systeem
 - Architectuur
 - Detailuitwerking
• Ontwerpen van subsysteem
• Aspectdocumenten
• Conditionering
• Metrieken en toetsen
• V&V-documenten
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Operational Concept Description (OCD)
Het OCD geeft een beschrijving van een gewenst 
systeem vanuit het oogpunt van de gebruiker. Het 
omschrijft de intenties, doelen en visies van de
stakeholders. Het aangepaste of nieuwe systeem 
wordt beschreven voor minimaal de volgende 
levenscyclusfasen: gebruik/operationele fase, beheer 
en onderhoud. Een OCD is geen eisenspecificatie en 
bevat geen oplossingen. Het omschrijft puur wat het 
systeem moet bereiken of kunnen. Dit met behulp van 
doelen, use cases, scenario’s en context waarin het 
systeem moet functioneren.

Het IBD vormt samen met de OCD de eerste input 
voor de CRS. Aan de hand van het CRS vindt er een 
proces plaats van het analyseren en ontwikkelen van 
logische ontwerpen. Zo wordt gekeken welke functies 
nodig zijn om de gewenste prestaties te leveren.
Al deze informatie, die ook benodigd is voor het 
vergelijken van de concepten, wordt opgenomen 
in het Logisch Ontwerp Dossier. 

Inhoudsopgave OCD

1 INLEIDING 

 1.1  Het OCD

 1.2   OCD en ProRail-werkwijze: het Kernproces 

[optioneel]

2 VERANDERING … [naam project] 

 2.1  Aanleiding/probleemstelling 

 2.2  Bestaande situatie

 2.3  Gewenste situatie

 2.4    Wijzingen die noodzakelijk zijn om van de 

bestaande naar de gewenste situatie te komen

 2.5  Impactanalyse van deze wijzigingen

3 CONTEXTANALYSE

 3.1  Het System Of Interest

 3.2  De systeemcontext

4 DOELENANALYSE

5 SCENARIO’S

 5.1  De bedrijfstoestanden van het systeem

 5.2  Ontwikkelingen in de systeemomgeving

 5.3  De scenario’s

  5.2.1 [Scenario 1]

  5.2.2 …

  5.2.N [Scenario N]

6 USE CASES

 6.1  Overzicht use cases 

 6.2  De use cases

  6.2.1 [Usecase 1]

  6.2.2 …

  6.2.N [Usecase N]

7 AUTORISATIE

8 REVISIEGEGEVENS
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De architectuurbeschrijving
De architectuurbeschrijving beschrijft de modellering 
en organisatie van het systeem, samen de architec-
tuur van het systeem genoemd. Deze ontstaat uit de 
ontwerpresultaten van de conceptuele lagen in het 
SE-Informatiemodel:
•  De logische/functionele architectuur (LA) in de 

functionele laag. In de praktijk is dat het functionele 
ontwerp, inclusief het projecteren daarvan op de 
fysieke ruimte (bijvoorbeeld in lijnvoeringen en 
stroomschema’s), aangevuld met eventueel 
andere views. 

•  De fysieke architectuur (FA) in de fysieke laag. 
Dit toont de structuur en configuratie van het 
fysieke systeem, inclusief de objecten en de 
(schematische) locatie daarvan in de fysieke ruimte. 

In de architectuurbeschrijving worden de views 
behandeld door daarvoor de modellering te tonen 
(vaak als diagrammen of schema’s, maar ook als
tekening, tabellen, lijsten of soms tekst) met een 
beschrijving. Een deel van de views is gericht op
het bieden van inzicht in de oplossing aan de
stakeholders. Voor deze is het belangrijk om aan
te sluiten op ‘de taal van de klant’ (kan ook in de
bij hen bekende figuren en diagrammen). 

Er is een vereenvoudigde vorm van de architectuur-
beschrijving die specifiek gericht is op het snel bieden 
van overzicht, de A3-aanpak. Op een vel A3 worden 
van één abstractielaag in de architectuur op de ene 
kant alle modellen getoond en aan de andere kant 
staat een korte beschrijving van elk model, inclusief
de samenhang tussen de modellen.

Inhoudsopgave Architectuurbeschrijving

1 INLEIDING 

 1.1  De architectuurbeschrijving

 1.2   Architectuur en ProRail-werkwijze: het Kernproces 

[optioneel]

2 VERANDERING … [naam project] 

 2.1  Aanleiding/probleemstelling 

 2.2  Bestaande situatie

 2.3  Gewenste situatie

3 DE VIEWS

 3.1  De context van het systeem

 3.2  Gebruik

 3.3  Prestatie

 3.4  Functioneel (gedrag)

 3.5  Data en informatie

 3.6  Fysiek

 3.7  Project

 3.8  Samenhang

4 DE RUIMTELIJKE UITWERKING

 4.1  Functioneel

 4.2  Fysiek

 4.2  De interfaces 

5 AUTORISATIE

6 REVISIEGEGEVENS
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plaat bij 6.4 Ontwerpdocumenten

A3	  Architectuur	  Treinbeveiligingssysteem	  

Fysieke	  beschrijving	  

•  Ruimte	  in	  technische	  ruimtes	  
•  Sturing	  van	  signalen	  over	  (grote)	  afstanden	  
•  Maximaal	  beschikbaar	  voedend	  vermogen	  
•  Conflicterende	  systemen	  (bijvoorbeeld	  GRS	  SSL	  	  

	  	  	  in	  combinaAe	  met	  25kV	  tracAespanning)	  
•  Interfaces	  met	  andere	  systemen	  of	  andere	  contracten	  
•  Omgaan	  met	  bestaande	  afwijkingen	  
•  Minimaal	  en	  maximaal	  gewenste	  funcAonaliteit	  

(bandbreedte)	  
•  Duurzaamheid	  
	  

Kri8sche	  design	  parameters	  

Uitgangspunten	  

•  ProRail:	  Railmaps	  /ArAwin	  
	  	  	  	  (bestaande	  situa,e)	  

•  Specifieke	  KlanteisenspecificaAe	  infrastructuur	  (CRS)	  	  
	  	  	  	  	  (meestal	  geen	  expliciete	  beveiligingseisen)	  

•  ProRail/AM:	  Generieke	  AM	  deel	  KlanteisenspecificaAe	  
	  	  	  	  (beheer-‐	  en	  onderhoudseisen)	  

•  ProRail/AM:	  RailInfraCatalogus	  (RIC)	  
	  	  	  	  (voorschri9en	  en	  procedures)	  

•  ProRail/TB:	  PVE00285	  
	  	  	  	  (Programma	  van	  Eisen	  aan	  treinbeveiligingssystemen)	  

•  ProRail/Projecten:	  Kernproces	  
	  	  	  	  (ProRail	  proces	  voor	  het	  doen	  van	  projecten)	  

•  VMS/CSM	  REA	  
	  	  	  	  (veiligheidsmanagementsysteem)	  

Systeemmodules	  

Versie	  1.0,	  16	  juli	  2014	  
	  
Michiel	  Veltman 	  mveltman@verebus.nl	  
Han	  de	  Kreij 	  h.dekreij@railinfrasoluAons.nl	  
Frank	  Modderkolk 	  frank.modderkolk@arcadis.nl	  
Michiel	  Blaauboer 	  michiel.blaauboer@movares.nl	  	  
Marcel	  Vloedgraven 	  marcel.vloedgraven@grontmij.nl	  
Sander	  van	  Hoek 	  sander.vanhoek@prorail.nl	  	  
Jasper	  Vis 	  jasper.vis@prorail.nl	  
Wim	  Jägers 	  wim.jagers@prorail.nl	  

Func8edragers	  

Func8onele	  beschrijving	  

Context	  diagram	   Gebruikers/stakeholders	  views	  

Figuur 6.4: Voorbeeld A3-aanpak architectuur
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Logisch Ontwerp Dossier (LOD)
Het LOD is een verzameling ontwerpdocumenten met 
daarin de functionele/logische opzet van het systeem. 
Basisdocumenten zijn de beschrijving van de functio-
nele/logische architectuur.

In de fase CD worden verschillende concepten met 
elkaar vergeleken, afwegingen gemaakt en ontwerp-
besluiten genomen. Dit leidt uiteindelijk tot een 
integraal systeemontwerp. Alle informatie die ten 
grondslag ligt aan dit ontwerp, wordt opgenomen in 
het Systeem Ontwerp Dossier (SOD).

Systeem Ontwerp Dossier (SOD)
Het SOD is een verzameling ontwerpdocumenten 
met daarin het integrale technische ontwerp van 
het systeem. Ook hierin worden weer de Trade-offs 
op basis van het waardeprofiel met de bijbehorende 
relevante Ontwerp Besluiten (OB) vastgelegd. Het FIS, 
zoals dit is beoogd door ProRail RVT, is gelijk aan het 
SOD. Het omvat de railverkeerstechnische
documenten en ook alle documenten die horen bij
een integraal systeemontwerp.

Op het moment dat het systeem is gespecificeerd, 
kunnen er delen worden uitgewerkt. Uitwerkingen 
kunnen nodig zijn om risico’s te beheersen, kosten 
nauwkeuriger in te schatten en besluiten te nemen. 
Deze uitwerkingen worden opgenomen in het 
Voorkeurs Ontwerp Dossier (VOD).

Mogelijke inhoud LOD (zie voor inhoudsopgave

ontwerpdossiers de inleiding van 6.4).

• Ontwerpverantwoordingsrapport

• Vormgevingsvisie

• VE-rapport met LCM

• Functieanalyse, FBS

• Raakvlakanalyse

• RAMS-analyse

• K&L-analyse

Mogelijke inhoud SOD (zie voor inhoudsopgave

ontwerpdossiers de inleiding van 6.4).

• Ontwerpverantwoordingsrapport

• FIS

• Vormgevingsvisie

• Overzichtstekeningen

• VE-rapport met LCM

• Rij- en opvolgtijdsimulaties

• Schets OBE-bladen

• Schets 1:1000

• Objectanalyse, SBS

• Raakvlakanalyse

• RAM-analyse

• K&L-analyse

• V&G-dossier

• Historisch onderzoek

• Verkennend bodemonderzoek

• Quickscan ecologie

• Geotechnisch onderzoek

• Integraal TVP-plan

• Integraal logistiek plan
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Voorkeurs Ontwerp Dossier (VOD)
Het VOD is een verzameling ontwerpdocumenten 
met daarin het fysieke technische ontwerp van het 
systeem. Ook hierin worden weer de Trade-offs op 
basis van het waardeprofiel met de bijbehorende 
relevante Ontwerp Besluiten (OB) vastgelegd.

Om het hele systeem te kunnen realiseren, moeten 
alle subsystemen tot in detail worden uitgewerkt, met 
bijbehorende werkomschrijvingen. Al deze informatie 
wordt opgenomen in het Detail Ontwerp Dossier (DOD).

Detail Ontwerp Dossier (DOD)
Het DOD is een verzameling materiaalstaten en bouw-
tekeningen voor de realisatie van de subsystemen en 
het totale systeem. Hierin zijn ook allerlei hulpcon-
structies tot in detail vastgelegd. Ook hierin worden 
weer de Trade-offs op basis van het waardeprofiel 
met de bijbehorende relevante Ontwerp Besluiten 
(OB) vastgelegd. Met name keuzes in de bouwwijze 
worden hier expliciet vastgelegd.

6.5 VERIFICATIE & VALIDATIEDOCUMENTEN

Verificatie maakt duidelijk of datgene wat we ontwerpen en uiteindelijk realiseren voldoet aan de gestelde eisen
(wordt het systeem juist gemaakt?). Dit kan gebeuren door de ontwerpen bijvoorbeeld naast een SRS te leggen en
te kijken of het ontwerp voldoet aan de functionele systeemeisen. Validatie maakt ook duidelijk of we het goede
specificeren, ontwerpen en realiseren. Voldoet het wel aan de behoefte zoals deze samen met de klant is geformuleerd? 

In de beginfase van ieder project wordt vastgesteld hoe de Verificatie & Validatie (V&V) wordt ingericht. Dit wordt
vastgelegd in een V&V-managementplan. Feitelijk stelt iedere opdrachtnemer een dergelijk plan op waarin staat hoe er 
wordt voldaan aan de behoefte van de opdrachtgever en hoe geborgd wordt dat de producten goed zijn.

Mogelijke inhoud VOD (zie voor inhoudsopgave

ontwerpdossiers de inleiding van 6.4).

• Ontwerpverantwoordingsrapport

• RVTO

• Uitwerking verschillende techniekvelden

 - RVT

 - Baan

 - BBT

 - Telecom

 - Energievoorziening

 - Overwegen

 - Spoor

 - TB

• V&G-plan

• PPT-analyse

• Vergunningsaanvraag

• Nader bodemonderzoek

• Ecologisch onderzoek

• Ballastonderzoek

• Kapvergunning 

• Integraal TVP-plan

• Integraal logistiek plan

Mogelijke Inhoud DOD (zie voor inhoudsopgave

ontwerpdossiers de inleiding van 6.4).

• Licht- en schiftplots

• Verleggingstekeningen K&L

• Installatietekeningen, bouwtekeningen, werktekeningen

• Hulpconstructies

• Werk S&OA, OR-bladen

• Bedradingslijsten

• Tellijsten, Bills of Material

• Draaiboeken
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V&V-managementplan 
Het V&V-managementplan is een projectspecifieke beschrijving van de relevante V&V-methoden en een planning van
het V&V-proces. Dus naast het hoe wordt hierin ook aangegeven welke eisen wanneer worden aangetoond.

Per (deel)systeem wordt er een plan of procedure geschreven waarin staat wat er specifiek nodig is voor
Verificatie & Validatie. Een verdeling van een procedure per discipline of per bouwstap behoort tot de mogelijkheden.

Inhoudsopgave V&V-managementplan

1 ALGEMEEN

 1.1  Inleiding 

 1.2  Definitie 

  1.2.1 Systeemdefinitie ‘<Naam project>’ 

  1.2.2 Verificatie 

  1.2.3 Validatie 

 1.3  Doelstellingen van dit document

  1.3.1  Relatie van het V&V-managementplan met 

andere projectdocumenten 

 1.4 Leeswijzer 

  1.4.1 Inleiding 

  1.4.2 Definities en afkortingen in dit document 

2 VAN TOEPASSING ZIJNDE DOCUMENTEN 

 2.1  Bindende documenten 

3 V&V-PROCES VAN DE PROJECTORGANISATIE

 3.1  Het V&V-proces binnen het project 

 3.2  Documentstructuur 

4 COMMUNICATIE EN ROLLEN 

 4.1  ProRail-organisatie 

 4.2  Stakeholders 

 4.3  Opdrachtnemers 

 4.4  Certificerende partijen 

  4.4.1 Notified Body (NOBO) 

  4.4.2 Certificerende partijen; KEMA, TUV, etc. 

5 V&V IN RELATIE TOT DE PROJECTFASERING

 5.1  Voorfase 

 5.1  Alternatievenstudiefase 

 5.1  Planuitwerkingsfase 

 5.1  Realisatiefase

     

6 V&V-METHODEN 

 6.1  Analyse en berekeningen 

 6.2  Simulatie 

 6.3  Ontwerpreview 

 6.4  Certificering 

 6.5  Test 

  6.5.1 Factory Acceptance Test (FAT) 

  6.5.2 Site Acceptance Test (SAT) 

  6.5.3 Site Integration Test (SIT) 

 6.6  Audits 

 6.7  Documentinspecties  

 6.8  Safety-case 

7 HOE EN WANNEER IEDER VAN DE EISEN AAN TE TONEN

 7.1  Risicogestuurd aantonen van eisen 

 7.2  Verificatie & Validatiemethoden per eis 

 7.3  Pass- en fail-criteria 

8 COMPLIANCE STATUS 

 8.1  Compliance-status van ProRail-eisen 

 8.2  Compliance-status van opdrachtnemereisen

9 RAPPORTAGE VORMEN 

 9.1  Verificatie & Validatierapport 

  9.1.1 Eisen status en Baselines 

  9.1.2 Status van het ontwerp 

  9.1.3 Status van realisatie 

  9.1.4 Status van ingebruikname 

  9.1.5 Aannames 

  9.1.6 Compliance-status t.a.v. de eisen 

  9.1.7 Risico’s en issues 

  9.1.8 Achterstallige activiteiten 

 9.2  Verificatie Controle Matrix (VCM) 

10  HULPMIDDELEN TER ONDERSTEUNING VAN 

V&V-ACTIVITEITEN 
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V&V-procedure 
De V&V-procedure is een inhoudelijke beschrijving 
van de daadwerkelijke stappen die worden gezet om 
verschillende eisen aan te tonen met bijbehorende 
pass- en fail-criteria.

De resultaten van een V&V-procedure belanden in een 
V&V-rapportage. Een dergelijke rapportage kan de 
resultaten bevatten van verschillende V&V-procedures.

V&V-rapport 
Het V&V-rapport is de rapportage van de uitkomst van 
het hiervoor beschreven V&V-stappenplan (procedure).

Inhoudsopgave V&V-procedure

 

1 INLEIDING

 1.1  Projectomschrijving

 1.2  Relatie met andere documenten

 1.3  Leeswijzer

2 AANPAK VERIFICATIE & VALIDATIE

 2.1  Algemeen

 2.2  Beschrijving

  2.2.1 Planning

  2.2.2 Benodigde middelen

 2.3   Aspecten van de uit te voeren Verificatie 

& Validatie-activiteiten

  2.3.1  Betreffende (deel)systeem of Aspectsysteem

  2.3.2 Verificatie & Validatiebenaming

  2.3.3 Fase

  2.3.4 Stap nr.

  2.3.5 Naam activiteit

  2.3.6 Verwachte resultaat (pass- en fail-criteria)

  2.3.7 Uitvoerder van de Verificatie & Validatie-activiteit

  2.3.8 Controleur 

  2.3.9 Resultaat

  2.3.10  Onderbouwende documentatie

  2.3.11 Gecorreleerde eisen

  2.3.12 Opmerking

 2.4  Doorkijk naar verificatierapport

3  VERIFICATIE & VALIDATIE PROCEDURESTAPPEN

4 REVISIEGEGEVENS

Inhoudsopgave V&V-rapport

 

1  WAAROM DEZE RAPPORTAGE

 1.1   Het project

 1.2   Wanneer deze rapportage

2 PERCENTAGE VOORTGANG VERIFICATIE & VALIDATIE

3  EISEN

 3.1   Aan welke eisen kan niet worden voldaan

 3.2    Wat zijn de afwijkingen en wat is daarover 

afgesproken

 3.3   Potentiële afwijkingen

 3.4   Nieuwe of veranderde eisen in het CRS

4  REVIEWS EN TESTEN VAN ONTWERPEN EN SYSTEMEN

5  BASELINE: STATUS EN VERSIE VAN DOCUMENTEN

6   RISICO’S BIJ DE VOORTGANG VAN VERIFICATIE 

& VALIDATIE
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DEEL 7  |   ROLLEN, HOUDING 
EN GEDRAG 
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De samenwerking tussen personen die een rol hebben in de toepassing van Systems Engineering (SE) heeft veel invloed 
op het projectresultaat. Deze personen hebben allemaal hun eigen gedrag, empathie, kennis en ervaring. Ze vervullen een 
functie in een project, zoals een systems engineer of bouwmanager, en spelen in meer of mindere mate een rol bij
de invulling van Systems Engineering. 

Een rol bevat de uitvoering van een verzameling activiteiten waar specifieke kennis en vaardigheden voor nodig zijn. 
Iedere rol vergt de inzet van specifieke competenties, zowel in kennis als in houding en gedrag. De samenwerking tussen 
de betrokken rollen in een project is van belang voor succesvolle toepassing van Systems Engineering. 

Dit deel beschrijft eerst de functies en rollen binnen ProRail-projecten. Hierbij wordt gekeken in welke fase(n) deze van 
invloed zijn (7.1). Vervolgens kijken we welke competenties van invloed zijn op de toepassing van SE en in welke fase  
en/of rol deze invloed hebben (7.2).

7.1 FUNCTIES EN ROLLEN

Functies en rollen sluiten niet direct op elkaar aan. Dit komt doordat ieder project een eigen vorm en omvang kent. Het 
is gebruikelijk om in grote projecten personen met dezelfde functie in te zetten op verschillende rollen. Zo beheert dan 
bijvoorbeeld de ene RSE de interfaces, terwijl de andere RSE verantwoordelijk is voor het configuratiebeheer. Maar het kan 
ook zo zijn dat verschillende functies dezelfde rol hebben. Zo kan zowel de RSE als de bouwmanager verantwoordelijk zijn 
voor de Verificatie & Validatie.

1. De systeemeigenaar
De organisatie die het systeem beheert en exploiteert stelt eisen aan het systeem. De afdelingen Vervoer en Dienstregeling 
(V&D) en Asset Management (AM) stellen vaak de treinpaden beschikbaar en beheren de infra. De programmamanager 
van Vervoer- en Capaciteitsontwikkeling (VaCo) en de plancoördinator van AM vertegenwoordigen vaak de gebruikers 
van het systeem (vervoerders, reizigers en onderhoudspersoneel).
Daarnaast kunnen derden systeemeigenaar zijn, zoals overheden die de openbare ruimte beheren of vervoerders die 
verantwoordelijk zijn voor de stations.
Binnen ProRail is de systeemeigenaar voornamelijk betrokken in de fase BA (als opdrachtgever), CV (als stakeholder) en B&E.

2. Systeemontwerper, systeemanalist
Voor de rol van systeemontwerper of systeemanalist wordt voornamelijk de markt ingezet. Aan de hand van eisen worden 
analyses uitgevoerd, onderzoeken gedaan en oplossingen ontworpen. Ook binnen ProRail worden er specifieke analyses 
gemaakt. Voorbeelden hiervan zijn een capaciteitsanalyse door VaCo en een conditioneringsonderzoek, zoals een  
archeologieonderzoek, door GJZ (Grond Juridische Zaken).
De focus voor deze rol ligt in CV, CD en UVC. Voornamelijk voor logische en systeemontwerpen. Maar in DU en RE zijn
er ook nog activiteiten die bij deze rol horen. Hierbij gaat het vaak om details. 

3. Verificatie & Validatie-engineer
De V&V-engineer gaat na of het systeem voldoet aan wat beschreven is en past binnen de behoefte van de stakeholders. 
De Rail Systems Engineer (RSE) en planontwikkelaar leggen het verband tussen de eisen en de ontwerpen. De bouw-
manager doet dit voor de eisen en het gerealiseerde (binnen het contract). Vaak wordt hij hierin ondersteund door een 
aparte back office. In de praktijk is de planontwikkelaar meer betrokken in de eerdere ontwikkelfasen (BA, CV, CD) dan  
de RSE (CD, UVC, DU), en de bouwmanager is pas betrokken bij de DU en RE. De rol van de V&V-engineer blijft in  
principe gedurende het gehele ontwikkelproces tot en met realisatie bestaan.

Zowel de planontwikkelaar als de RSE wordt ondersteund door de afdeling RVT (Rail Verkeers Techniek). Als onafhankelijke 
betrokkene toetst deze afdeling, met het FIS (maar ook met het meer specifieke railverkeerstechnische ontwerp (RVTO)), 
of ontwerpen aan de eisen voldoen en of er wordt voldaan aan de behoefte. Het is hun taak om te kijken naar de 
railverkeersveiligheid. 
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4. Operationeel ontwerper
De operationeel ontwerper is de technisch beheerder. Deze rol is voornamelijk belegd bij de systeemspecialisten en 
vakspecialisten van Asset Management. Zij dragen zorg voor een systeem dat voldoet aan de RAMS(HE)-prestaties. 
Hiervoor gebruiken ze ontwerpvoorschriften en richtlijnen en eventuele aanvullende eisen.
Binnen deze voorschriften vallen ook alle acceptatieprotocollen en onderhoudsdocumenten die ervoor moeten zorgen dat 
een opdrachtnemer in de B&E-fase het systeem kan beheren. In de praktijk is een plancoördinator de vertegenwoordiger 
en levert deze de aanvullende eisen aan. Ook kan een project een afwijking van eisen bij de plancoördinator indienen.  
Dit gebeurt met de procedure PRC00256. 

5.  Interfacemanager
De interfacemanager kan zowel een interne als externe interfacemanager zijn, of deze rollen kunnen gecombineerd zijn. 
De interne interfacemanager zorgt voor de verbinding tussen de verschillende deelsystemen. Hij draagt zorg voor de 
integraliteit en beheerst de risico’s met betrekking tot deze interfaces. De RSE en de planontwikkelaar vervullen deze rol. 
Zij stellen specificaties op, verdelen het systeem (met decompositie) in deelsystemen en beheersen de interfaces. Dit om 
uiteindelijk een integraal systeem te realiseren.

De externe interfacemanager houdt de relaties met externe systemen in stand. Het gaat niet enkel om de directe fysieke 
omgeving, maar ook om zaken als andere projecten en afhankelijkheden in tijd. 
Deze verschillende vormen van externe interfaces worden ingevuld door verschillende functies. Inhoudelijk is het in de 
ontwikkelfasen tot DU altijd de RSE/planontwikkelaar die de afstemming verzorgt. Daarna is het aan de bouwmanager en 
opdrachtnemer. De projectmanager gaat hierbij meestal over de hoofdlijnen, zeker wanneer er impact is op het project 
(scope, tijd en/of geld). 

Ook andere partijen kunnen worden ingezet bij externe interfacebeheersing zoals GJZ bij conditioneringsinterfaces (zoals 
K&L-derden), Veiligheid en Complience (V&C) bij overeenkomsten, relatiebeheer bij overheden in de BA en omgevings-
managers bij de DU en RE. 

6. Technisch manager
De technisch manager is de verantwoordelijke voor het technische (ontwerp)proces en de eigenaar van het technische 
risicomanagement. Dit valt onder de functie van de RSE/planontwikkelaar. Deze verzamelt de behoefte van de systeem-
eigenaren en andere stakeholders en betrekt een ingenieursbureau voor het maken van functionele en fysieke ontwerpen. 
Hiermee worden eisen verder geïdentificeerd en ontwikkeld, worden risico’s beheerst en wordt het systeem verder 
ontwikkeld.

Naast de technische planning en risico’s bestaat er ook een projectplanning en het risicomanagement. Deze vallen onder 
verantwoordelijkheid van de projectmanager. Voor het geheel aan planningen en risico’s wordt meestal een projectanalist 
en een risicoanalist bij een project betrokken.
 
7. Configuratiemanager
De configuratiemanager is de beheerder van zowel de configuratie van het systeem als de configuratie van de informatie 
(ook wel: documentbeheer).
De RSE houdt tijdens het project de configuratie bij in SAP en levert dit mee aan de opdrachtnemer. De opdrachtnemer 
legt een definitieve configuratie aan de RSE voor. Hierdoor kunnen bij indienststelling de objectdata die uit de definitieve 
configuratie voortkomen, in SAP worden verwerkt. Het configuratiebeheer tijdens de hele levensduur valt onder de 
verantwoordelijkheid van AM Infra Informatie. Zij zijn ook beheerder van SAP.

Voor documentbeheer worden de ontwikkelde specificaties en ontwerpdossiers opgeslagen en vastgelegd in SharePoint. 
De projectcoördinator ondersteunt hier vaak bij, omdat deze ook de overige projectinformatie vastlegt. Wordt een 
contract voor uitvoering opgesteld, dan wordt aan de hand van de objectconfiguratie in SAP bepaald welke informatie de 
opdrachtnemer moet leveren aan het project. De bouwmanager beheert de gehele set aan informatie in de realisatiefase in VISI.
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Documentbeheer tijdens de levensduur van het systeem is op verschillende plaatsen en bij verschillende partijen
ondergebracht. RIGD beheert de ontwerpdossiers voor treinbeveiliging (SWOD). Infra Informatie is de beheerder van 
het grootste deel van de informatie, waaronder de installatiedossiers (SWID), maar bijvoorbeeld ook de ontwerpdossiers 
voor de civiele en tractiesystemen. 

8. Procesmanager
De procesmanager is verantwoordelijk voor het tailoren van het SE-proces. Hij maakt een plan dat beschrijft welke 
processen wanneer worden doorlopen en welke technieken daarbij worden toegepast. Deze verantwoordelijkheid  
ligt voor de fase tot de DU bij de RSE’er; daarna ligt de verantwoordelijkheid voor een integraal systeem bij de 
opdrachtnemer.

7.2 COMPETENTIES, HOUDING EN GEDRAG 

Voor iedere rol ligt de focus op bepaalde competenties. Voor de inhoudelijke en technische vaardigheden (ook wel: hard 
skills) is deze focus vaak helder. Van de competenties op het vlak van houding en gedrag (ook wel: soft skills) wordt het 
belang steeds meer onderkend. Zeker wanneer wordt gekeken naar de belangrijke onderdelen van Systems Engineering 
zoals het achterhalen van de juiste vraag, het omgaan met tegenstrijdige eisen en het voorkomen van herwerk zijn deze 
skills onmisbaar.

Wil een projectmanager een project tot een goed resultaat brengen, dan is het voor hem belangrijk dat hij de juiste 
personen en competenties betrekt. Daarbij beschikt niemand in even sterke mate over alle competenties, dus het is goed 
daar steeds naar te kijken. Dit is zeker het geval wanneer projecten veel vragen van een specifieke rol, omdat het aantal 
interfaces zeer groot is, het proces kort of de inhoud complex. 

Tien belangrijke competenties op het vlak van houding en gedrag staan vermeld in de Leidraad SE. Deze opsomming 
is niet uitputtend, maar dient om richting te geven. Voor al deze competenties wordt aangegeven bij welke rollen deze 
passen en in welke fasen ze vooral worden ingezet.

1.  Denken en praten in samenhang en zo verbanden zichtbaar maken
Dit zorgt ervoor dat zaken elkaar versterken en op elkaar aansluiten. Het maakt dat je mogelijkheden ziet en voorkomt dat 
je elkaar onnodig in de weg zit.

Gedurende alle fasen is het van belang dat de problematiek in een bepaalde context wordt geplaatst. In de BA wordt 
door middel van probleemanalyse de doelstelling bepaald, maar ook in de UVC, DU en RE is het van belang dat alles met 
alles samenhangt.

De rollen waarvoor dit relevant is zijn voornamelijk de rollen die invloed hebben op de prestatie van het systeem als 
geheel: systeemeigenaar, systeemontwerper/-analist, interfacemanager en technisch manager.

2.  Nieuwsgierig zijn en doorvragen
Uiteraard omdat het meer informatie en inzicht oplevert. Daarnaast omdat het vaak verborgen gebieden blootlegt en 
bijvoorbeeld laat zien waar de ander mee worstelt. Bovendien maakt het duidelijk wat de achtergrond en de aard van de 
vraag, wens of eis is.

Vooral in de fasen waarin de behoefte wordt verkend, verzameld en geanalyseerd is dit van belang. Net zo lang totdat 
er een vastgesteld concept is. Daarna kan het mogelijk nog relevant zijn voor de uitwerking en detailengineering om zo 
goed mogelijk de risico’s te beheersen en kwaliteit te borgen.

Deze competentie vind je voornamelijk terug bij de technisch manager en de systeemontwerper/-analist. Zij moeten de 
specificaties en ontwerpen steeds op de juiste wijze verder ontwikkelen en herwerk voorkomen.
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3. Vooruitdenken, scenario’s ontwikkelen en toetsen
Denk vooraf na over mogelijke scenario’s. Risicomanagement is daarbij een belangrijk middel. Maak het daarom tot een 
integraal onderdeel van het werk.

Vooral wanneer de onzekerheid nog groot is en er aannames moeten worden gedaan om keuzes op te baseren, is het 
relevant om goed vooruit te kunnen denken. Welke scenario’s zijn er mogelijk en waarin verschillen de consequenties  
van een keuze per scenario? Of: hoe kan geborgd worden dat de risico’s zijn beheerst voor ieder aannemelijk scenario?  
En welke processen moeten worden doorlopen om tot een goed resultaat te komen?
Deze competentie is vooral van toepassing in de fase BA, CV en CD.

Vooral de systeemeigenaar, de operationeel manager, de technisch manager en de procesmanager moeten deze vaardig-
heid bezitten. Zij moeten immers vooruit kunnen denken over de toekomstige situatie en de lijnen kunnen uitzetten om 
daartoe te komen. Maar de wereld kan er dan inmiddels anders uitzien en het kan wenselijk zijn om flexibiliteit in de 
planning en/of de oplossing te hebben.

4.  Creatief denken en overleggen
Dit helpt de verschillende waarnemingen en belevingen bijeenbrengen. Daarbij is het goed om ideeën te zien als ideeën
en niet als oplossingen. Uiteraard moeten er uiteindelijk wel keuzes worden gemaakt. Geef ruimte voor snelle verbeterslagen.

Creativiteit brengt je verder dan altijd de gebaande paden bewandelen. De creatieve fasen zitten vooral aan het begin van 
een project. Verderop is verandering immers kostbaar en soms zelfs niet meer haalbaar. Vooral wanneer ontwerpen een 
invulling zijn van de klanteisen is creatief denken belangrijk. Dit gebeurt vooral in de fasen BA, CV en CD.

Het zijn voornamelijk de systeemontwerpers/-analisten die deze vaardigheid moeten hebben. De technisch manager 
probeert op deze creativiteit aan te sturen. 

5.  Aandacht hebben voor conflicthantering
Weten wat te doen als conflicten ontstaan en elkaars problemen kunnen onderkennen.

Een conflict kan zowel ontstaan bij de invulling van de klantbehoefte en de afweging van concepten (CD) als wanneer er 
in de uitwerking en realisatie (DU en RE) keuzes gemaakt moeten worden omdat zaken niet passen zoals op voorhand 
gedacht, duurder uitpakken of meer impact hebben op de omgeving. Ook andere projecten kunnen beïnvloed worden 
door een project en er zijn mogelijk tegengestelde belangen binnen het project.

Het is vooral de interfacemanager die deze competentie inzet. 

6.  Vooropstellen van het maatschappelijk en gezamenlijk belang, boven het eigen belang
Dus bijvoorbeeld keuzes maken of zaken vastleggen die voor de persoon zelf geen direct nut hebben, maar die wel rele-
vant zijn voor de trans parantie binnen het project en het reflectie- en leervermogen.

Vooral wanneer er afwegingen gemaakt worden tussen concepten van het systeem of bij de uitwerking hiervan (CD en 
UVC) is het vooropstellen van maatschappelijk belang en gezamenlijk belang wenselijk.

De technisch manager moet in het belang van alle stakeholders opereren. Voor de interfacemanager gaat het om het 
belang van het eigen systeem en de interface, ook om conflicten op de interface in maatschappelijk belang te kunnen 
oplossen of zelfs voorkomen.

7.  Abstraheren en concretiseren afwisselen; variëren in afstand nemen en de details onderzoeken
Oftewel: de grote lijnen vasthouden, met aandacht voor essentiële details. Door afstand te nemen, verandert de beleving. 
Functiedenken valt hier ook onder.
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Deze competentie is voornamelijk wat verder in het ontwikkelproces gewenst. Ook dan is het soms nodig om uit te 
zoomen en het gehele systeem te bekijken en waar nodig in te zoomen op relevante details. 

Ook dit is voor de technisch manager van belang. Deze moet mee kunnen gaan met de details van de systeemontwerper 
en hier op risico’s acteren. Ook zal hij af en toe met een helikopterview het hele systeem bekijken. Daarnaast moet de 
V&V-engineer de details verifiëren en daarnaast bedenken of het gehele systeem gaat presteren zoals gewenst.

8.  Reflecteren en daarbij ‘hoe het werkelijk ging’ vergelijken met de verwachtingen vooraf
Dit betekent ook de verschillende waarnemingen bij elkaar brengen; mensen zien zaken immers verschillend. En niet 
onbelangrijk: successen én leermomenten zichtbaar maken en behaalde successen vieren.

Reflectie vindt veelal plaats op twee momenten: rondom een uitvoeringsbeslissing en als het systeem is gerealiseerd (of 
zelfs een tijd hierna). Rondom een uitvoeringsbeslissing gebeurt het reflecteren vooral om te kijken of het ontwikkelproces 
voldoende is doorlopen en het ontwikkelde systeem uitgevoerd kan worden. Tijdens of na realisatie gebeurt het met 
name om na te gaan of het gerealiseerde naar behoren presteert of dat er nog aanpassingen nodig zijn. 

De procesmanager kijkt – bij voorkeur snel na de afronding – met het team ook nog eens terug op hoe het proces is verlopen.

9.  Accuratesse en inzicht tonen
Gestructureerd werken volgens voorschrift en proactief signaleren dat zaken niet kloppen en dit terugkoppelen naar de 
partij die dit kan aanpassen of oplossen.

Het is vooral bij de DU dat het systeem wordt uitgewerkt conform alle wet- en regelgeving en dat de complete  
configuratie op orde is.

Het zijn de systeemontwerper/-analist en de configuratiemanager die hier in deze fase vooral op focussen. In eerdere 
fasen is dit ook wel relevant, maar gezien de abstractie in de conceptuele fasen ligt de focus hier minder op. 

10.  Open overleggen
Overbruggen moet het beïnvloedingsmiddel zijn. Niet-open overleggen kost energie en verhindert dat betrokkenen de 
gezamenlijke waarde en win-winsituaties zien.

Een gesloten houding kan nadelig zijn voor zowel het imago als de voortgang en daarmee het succes van het project.

Het hoort bij de rol van de interfacemanager (vaak een omgevingsmanager) om te stimuleren dat er op een open manier 
wordt gecommuniceerd. 
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plaat bij 7.2 competenties,
houding en gedrag

Denken en praten 
in samenhang

Nieuwsgierig zijn
en doorvragen

Vooruitdenken,
scenario’s ontwikkelen

Creatief denken
en overleggen

Aandacht hebben voor
conflicthantering
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en inzicht tonen
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Behoefte Analyse
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Concept Verkenning
(CV)

Concept Definitie
(CD)

Uitwerking Vastge-
steld Concept (UVC)

Detail Uitwerking
(DU)

Realisatie
(RE)

Beheer & Exploitatie
(B&E)

Figuur 7.2: Zwaartepunten van soft skills tijdens het ontwikkelproces

Voor elke rol ligt de nadruk op een eigen set aan competenties. Het is niet mogelijk om Systems Engineering bij één 
persoon te beleggen. SE is een samenwerkingsproces van verschillende rollen, functies en daarmee competenties. 
Daarbij veranderen de zwaartepunten tijdens de systeemontwikkeling. 



133

AFKORTINGEN- EN BEGRIPPENLIJST
Hierna volgt een overzicht van in deze uitgave gebruikte afkortingen en een lijst van begrippen met de definitie van het 
begrip zoals deze voor dit handboek geldt. 

AFKORTINGEN

ACP    Acceptatieprotocol
AM    Asset Management
BA     Behoefte Analyse
BBKS    Basis Beheerkaart Kabelsituatie Tekeningen 
BBT    Beveiliging Beheersing Telecom
B&E     Beheer & Exploitatie
BID00001   Business Information Document (nr. 00001)
BIM    Bouwwerk Informatie Model
BUP    Basis Uur Patroon
CD     Concept Definitie 
CENELEC   Comité Européen de Normalisation Electrotechnique
CRS     Customer Requirements Specification 
CV     Concept Verkenning
DBFM    Design, Build, Finance and Maintain
DOD    Detail Ontwerp Dossier
DU     Detail Uitwerking
EDMS    Electronic Document Management System
EN     Europese Norm
FAT    Factory Acceptance Test
FFBD    Functional Flow Block Diagram 
FIS     Functioneel Integraal Systeemontwerp
FRACAS   Failure Reporting, Analysis and Corrective Action System
GJZ    Grond Juridische Zaken
GWW    Grond-, Weg- en Waterbouw
IBD    Initieel Behoefte Document
INCOSE   International Council on Systems Engineering
IOD    Interface Ontwerp Dossier
ISO    International Standards Organization
KES    Klant Eisen Specificatie
KIES    Kennisplatform Integraal en Expliciet Systeemontwerpen
K&L    Kabels & Leidingen
LA     Logische Architectuur
LCC    Life Cycle Costs 
LCM    Life Cycle Management
LOD    Logisch Ontwerp Dossier
MKBA    Maatschappelijke Kosten Baten Analyse 
MoE    Measures of Effectiveness
MoP    Measures of Performance
NOBO    Notified Body
OB     Ontwerp Besluit
OBE    Overzicht Baan en Emplacement
OCD    Operational Concept Description
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OR     Overzicht Retour
PPT    Publieke Private Toestemming
Procedure00256  Procedure nr. 00256; procedure voor afwijking
RAMS(HE)  Reliability, Availability, Maintainability, Safety (Health en Environment)
RBS    Representatieve Bedrijfssituatie
RE     Realisatie
RIGD    Rail Infra Gegevens Dienst 
RSE    Rail Systems Engineer
RVT    RailVerkeersTechniek
RVTO    RailVerkeerstechnisch Ontwerp
SAT    Site Acceptance Test
SBS     System Breakdown Structure (systeemdecompositie)
SEP     Systems Engineering Plan
SIT      Site Integration Test
SMART     Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden
S&OA     Schemablad & Overzicht Apparatuur
SOD     Systeem Ontwerp Dossier
SOI     System Of Interest
SRS     System Requirement Specification
SSRS     SubSystem Requirement Specification
SWID     Seinwezen Installatiedossier
SWOD    Seinwezen Overzichtsdossier
TB      Trein Beveiliging
TVP     Trein Vrije Periode
UVC      Uitwerking Vastgesteld Concept
VaCo     Vervoersanalyse en Capaciteitsontwikkeling
V&C     Veiligheid en Compliance
VCM     Verificatie Controle Matrix
V&D     Vervoer en Dienstregeling
VE       Value Engineering
V&G     Veiligheid en Gezondheid 
VL      Verkeersleiding
VOD     Voorkeurs Ontwerp Dossier
VtW    Verzoek tot Wijziging
V&V    Verificatie & Validatie
WBS    Work Breakdown Structure 
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BEGRIPPEN

A  Abstractie Het weglaten van alle niet-essentiële informatie en secundaire aspecten om de meer fundamentele struc-
turen zichtbaar te maken.

  Alloceren Het toewijzen, toekennen van een eis of functie aan een subsysteem, van een functie aan een element, 
enzovoort.

  Alternatieven Verschillende conceptoplossingen op een hoger abstractieniveau. Een alternatief ligt op een hoger 
abstractieniveau dan een variant. 

  Apportionment Ook wel budgettering genoemd. Hier wordt de eis opgesplitst ofwel gebudgetteerd over de 
subfuncties of subsystemen.

  As built Versie van een tekening zoals iets gebouwd is.

  Aspect Specifieke benadering van het te ontwikkelen systeem (Engels: Qualities).

  Aspecteis De beschrijving van de gevraagde prestatie van een systeem aangaande een aspect. 

  Assemblage Het samenvoegen van elementen tot een geheel.

  Availability Zie Beschikbaarheid.

B  Back office Afdelingen die ondersteuning bieden aan de bedrijfsactiviteiten, maar zelf geen direct contact met klanten 
hebben.

  Baseline Formeel ‘bevroren status’ die dient als referentie voor verdere werkzaamheden.

  Basisstation Document met de functionele normen en richtlijnen voor stations; daarbij gaat het specifiek om de 
transfercapaciteit en kwaliteit van stations.

  Beheer Het treffen van maatregelen en activiteiten waarmee de functie van een systeem beschikbaar blijft. 

  Beheer & Exploitatie De fase waarin de overdracht plaatsvindt van de project- naar de beheerorganisatie. De middelen 
en informatie die in het ontwikkel- en realisatietraject zijn gecreëerd, worden in deze fase overgedragen. Daarmee 
wordt het systeem in gebruik genomen. Bij de overdracht dient kennis vanuit het ontwikkeltraject te worden gedeeld.

  Behoefte Analyse Fase waarin samen met de klant wordt vastgesteld wat de initiële behoefte is. Dit betekent dat 
wordt achterhaald wat het probleem is en wat de behoefte is, wat een oplossing moet leveren en welke baten een 
oplossing voor de klant heeft. Zodra aannemelijk is te maken dat er uitzicht is op een haalbare oplossing die de 
behoefte kan invullen, wordt een projectvoorstel geformuleerd. De belangrijkste opbrengst van deze fase is dat is vast-
gesteld wat de behoefte is, waar de prioriteiten liggen van de opdrachtgever (initiatiefnemer/financier). Ook ontstaat 
een idee van de complexiteit, de grootste risico’s en daarmee de haalbaarheid van het project.

  Beschikbaarheid De waarschijnlijkheid dat de vereiste functie op een willekeurig moment kan worden uitgevoerd 
onder gegeven omstandigheden.

  Besluitmanagement Selecteren, managen, vastleggen en beheren van de beslismomenten, de beslissingen en de 
onderbouwing van de beslissingen. 
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  Betrouwbaarheid De waarschijnlijkheid dat de vereiste functie wordt uitgevoerd onder gegeven omstandigheden 
gedurende een bepaald tijdsinterval.

  Bill of Material Een stuklijst, een lijst van onderdelen die verwerkt zijn in een product (subsysteem).

  Bottom-up Een benadering waarbij met de technische details wordt gestart en dan ‘naar boven’ naar de meer 
abstracte eigenschappen van het systeem wordt toegewerkt.

  Bouwwerk Informatie Model (BIM) Een digitale representatie van functionele en fysieke karakteristieken van een 
bouwwerk in de gebouwde omgeving. 

  Brainstormen Een creativiteitstechniek met als doel snel veel nieuwe ideeën over een bepaald onderwerp of vraag-
stuk te genereren.

  Budgetteren Het verdelen van gewicht, geld enzovoort over (deel)functies, subsystemen of elementen.

  Businesscase Beslisdocument waarin de kosten tegen de baten worden afgewogen, rekening houdend met de 
risico’s.

C  Concept Een eerste ontwerp of beschrijving van de toekomstige werkelijkheid.

  Concept Definitie (CD) Fase waarin het zwaartepunt ligt bij het ontwikkelen van het fysieke deel van de concepten 
en het afwegen van de complete concepten. De concepten worden verder uitgewerkt om prestaties, kosten en risico’s 
betrouwbaarder in te schatten en de haalbaarheid en maakbaarheid vast te stellen. Bij de selectie van het concept zijn 
de toegevoegde waarde voor de stakeholders, de kosten en de effecten van belang. In deze fase wordt uiteindelijk 
door de stakeholders het voorkeursconcept geselecteerd.

  Concept Verkenning (CV) De fase waarin het zwaartepunt ligt bij het verzamelen van alle stakeholderbehoeften en 
-doelen en het opstellen van de functionele conceptoplossingen. De scenario’s en use cases worden in kaart gebracht. 
Dit alles wordt gebruikt om de stakeholdereisen te identificeren. Hier start het opstellen van eisen aan het systeem: 
systeemeisen (taal van de techniek) die de stakeholdereisen (taal van de klant) invullen. Op basis van deze eisen 
worden mogelijke concepten (oplossingsrichtingen) gegenereerd en geanalyseerd. 

  Configuratie Functionele en materiële eigenschappen, zoals omschreven in technische documentatie en gerealiseerd 
in het systeem. 

  Configuratiemanagement De technische en organisatorische activiteiten voor het identificeren, beheersen en 
verantwoorden van de status alsmede het auditen van configuraties. 

  Customer Requirements Specification (CRS) Klant Eisen Specificatie (KES). Document dat de klantvraag specificeert 
in termen van probleemdefinitie, projectdoelstellingen, System Of Interest en bijbehorende eisen en wensen per klant.

D  Decomponeren Het proces waarin een geheel wordt opgedeeld in delen. 

  Decompositie Een hiërarchisch gestructureerde verzameling gelijksoortige grootheden volgens de regel ‘is onderdeel 
van’.

  Deming Een creatief hulpmiddel voor kwaliteitsmanagement en probleemoplossing, ontwikkeld door William 
Edwards Deming. De vier activiteiten in de kwaliteitscirkel van Deming zijn: plan, do, check, act.
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  Detail Uitwerking Fase van het volledig uitwerken van het ontwerp, zodat de realisatie kan starten. Dit is inclusief de 
aanpassingen in het fysieke ontwerp die nodig zijn om de oplossing te kunnen bouwen. Het gaat dan bijvoorbeeld om 
constructieve ontwerpen voor hulpconstructies of tijdelijke verlichting tijdens de bouw. Het detailontwerpen stopt op 
het niveau waarop elementen (componenten) ‘vanaf de plank’ beschikbaar zijn.

  Dienstregeling Planning naar tijd en plaats van een vervoerdienst.

E  Eis Beschrijving van de gevraagde eigenschap van het te leveren product of de te leveren dienst, als onderdeel van de 
eisenspecificatie. 

  Eisenspecificatie Een document met daarin de verzameling eisen. 

  Element De kleinste eenheden van een systeem, waarbij de interne opbouw en relaties niet meer beschouwd 
worden.

  Enterprise Een onderneming.

  Entity relationship diagram Een visuele weergave van de entiteiten (objecten, database), relaties en regels die 
gelden of aanwezig zijn in een ontwerp.

  Exploitatiefase Tijdsbestek tussen ingebruikname en uitgebruikname waarin een object zijn functie vervult.

F  Framework Raamwerk; hier: de basisstructuur waarmee een integrale modellering van de oplossing ontstaat.

  Functie Beoogde werking en/of verrichting van een systeem. 

  Functieanalyse Proces dat op complete wijze de functies en hun relaties identificeert en beschrijft, en deze functies 
systematisch karakteriseert, classificeert en evalueert. 

  Functiedenken Het denken in functies in plaats van in fysieke oplossingen.

H  Hulpconstructie Tijdelijke constructie die nodig is voor de bouw van een object.

I  Innovatie Alle activiteiten die gericht zijn op het invoeren van nieuwe technieken in het productieproces of het voort-
brengen van nieuwe of verbeterde producten.

  Informatiemanagement Het verstrekken van relevante, tijdige, complete en valide informatie tijdens alle fasen van de 
ontwikkeling.

  Integreren Het samenstellen van het systeem dat overeenkomt met het gespecificeerde ontwerp.

  Interface Een onderlinge verbinding (associatie, drager, kanaal) tussen twee systemen/systeemdelen, waarlangs een 
(soms dynamische) wisselwerking of interactie tussen die elementen kan plaatsvinden. 

  Interoperabiliteit De mogelijkheid van verschillende autonome, heterogene systemen, apparaten of andere 
eenheden om met elkaar te communiceren en samen te werken, zonder verlies aan functionaliteit of prestaties.

K  Klant Primaire stakeholder bij de ontwikkeling van een systeem. 

  Klantvraag Vraag van de primaire stakeholder in allerlei gedaanten.
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L  Lean Een filosofie voor het verbeteren van efficiëntie door het elimineren van verspillingen en activiteiten zonder 
toegevoegde waarde.

  Levenscyclus (Life Cycle) De ontwikkeling van een systeem in de tijd. 

  Licht- en schiftplots Tekeningen waarop de horizontale en verticale aanpassingen van de spoorligging zijn 
aangegeven.

  Life Cycle (levenscyslus) Zie levenscyclus.

  Lijnvoering Een specifiek vervoerproduct van begin naar eindpunt met de stations die worden bediend.

  Lijnvoeringsmodel Een overzicht van het vervoerproduct op een (deel)netwerk in termen van lijnen en de stations 
die door deze lijnen worden bediend.

  Linken Verband leggen.

  Loop Een reeks van activiteiten, waarbij de laatste activiteit een koppeling heeft naar de startactiviteit.

M  Maintainability Zie Onderhoudbaarheid.

  Metrieken Verzameling metingen en berekeningen waarmee de toestand van een (sub)systeem en de verandering 
daarvan in tijd wordt vastgelegd.

  Middle-out Een benadering waarbij vanaf een punt zowel naar de meer abstracte eigenschappen van het systeem als 
naar de technische details wordt toegewerkt.

  Mode Een operationele toestand van het systeem voor een bepaald doel, waarbij geheel of gedeeltelijk gebruik wordt 
gemaakt van de functies van het systeem. Voorbeelden: opstarten van een systeem, normaal bedrijf, onderhoud.

  MoSCoW Methode voor prioriteitstelling in eisen (M: Must, S: Should, C: Could en W: Would have).

N  N2-analyse Een analyse van de relaties tussen functies of tussen (sub)systemen, vaak gepresenteerd in de vorm van 
een matrix.

O  Object Zie element.

  Objectdiagram Een diagram dat een volledig of gedeeltelijk de structuur van een gemodelleerd systeem toont op een 
bepaald tijdstip.

  Onderhoud Activiteiten die worden uitgevoerd met het doel de functies van een systeem gedurende de gebruiksduur 
op het vereiste kwaliteitsniveau te houden.

  Onderhoudbaarheid (Maintainability) De waarschijnlijkheid dat de activiteiten voor onderhoud kunnen worden 
uitgevoerd binnen de hiervoor vastgestelde tijden, onder gegeven omstandigheden teneinde de vereiste functie te 
kunnen (blijven) uitvoeren.

  Ontwerp De in documenten vastgelegde uitwerking van de oplossing van een systeem.
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  Ontwerpatelier Een werkvorm waarbij alle benodigde stakeholders en specialisten samen ontwerpen, zaken 
afwegen en ontwerpkeuzen maken.

  Ontwerpen Het creatieve proces om tot de optimale uitwerking van de oplossing te komen.

  Operationeel Geschikt voor gebruik, gebruiksfase.

  Oplossingsruimte Beschikbare ruimte (fysiek en niet-fysiek) waarbinnen een oplossing moet worden gerealiseerd. 

P  Performance / prestatie De mate waarin een bepaald doel wordt behaald.

  Planningsproces Produceren en communiceren van effectieve en werkbare planningen.

  Proces Geheel van samenhangende of elkaar beïnvloedende activiteiten dat input omzet in output. 

  Procesmanagement Het plannen, delegeren, bewaken en beheersen van de processen die worden doorlopen en de 
technieken die worden toegepast.

  Projectmanagement Het plannen, delegeren, bewaken en beheersen van alle aspecten van het project, en het moti-
veren van de betrokkenen om de projectdoelstellingen te realiseren binnen de verlangde prestatiedoelen. 

  Projectmonitoring en beheerprocessen Het bijhouden van de projectstatus binnen de factoren tijd, kosten en 
scope.

   Prototyping Het maken van een voorloopversie van het eindproduct (mogelijk op schaal) ten behoeve van werking, 
analyse of inpassing.

R  Realisatie De fase van realisatie van het fysiek ontwerp betreft het samenvoegen van onderdelen tot een werkend 
geheel, waarna wordt aangetoond dat het systeem voldoet aan het beoogde gebruik en de eisen.

  Reliability Zie Betrouwbaarheid.

  Relatics Middel voor het digitaal beheren van eiseninformatie.

  Resources Mensen en middelen.

  Reverse Engineering Het onderzoeken van een (sub)systeem om daaruit af te leiden wat de eisen zijn waaraan het 
product probeert te voldoen, of om de precieze interne werking ervan te achterhalen.

  Risico De kans dat een negatieve gebeurtenis plaatsvindt vermenigvuldigd met het gevolg van die gebeurtenis (Risico 
= Kans x Effect). 

  Risicomanagement Methode om continu en systematisch risico’s en kansen te identificeren, analyseren en monitoren 
tijdens elke fase van de systeemontwikkeling. 

  Rol/functie Een rol is een samenhangende verzameling van kennis en vaardigheden die een persoon in zich moet 
verenigen om een activiteit te kunnen uitvoeren. De functie is een verzameling van taken binnen een organisatie 
belegd bij één persoon.

S  Safety Zie Veiligheid.
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  Safety-case Een scenario waarin de veiligheid centraal staat. Daarin worden de gevaarsituaties (hazards) en risico’s 
onderzocht en beheersbaar gemaakt.

  Scenario Een combinatie van externe ontwikkelingen die samen een situatie beschrijven waarbinnen het systeem 
moet kunnen functioneren (al dan niet met gedegradeerde functionaliteit).

  Scope Het totaal van producten en diensten dat in het kader van een project dient te worden geleverd. 

  Soft skills Competenties op het vlak van houding en gedrag.

  Specificeren Het proces om te komen tot de vastlegging van de eisen en de beschikbare oplossingsruimte, dan wel 
de gekozen oplossing met de oplossingsmarge. 

  State De toestand waarin zich een systeem bevindt op een gegeven moment.

  State transition diagram Een diagram waarin de overgangen tussen verschillende toestanden van een systeem 
worden weergegeven.

  State-event diagram Een diagram dat weergeeft door welke gebeurtenissen het systeem naar een andere toestand 
gaat.

  Stories Verhalende beschrijvingen.

  Storyboard Use case in de vorm van een cartoonstrip.

  Stakeholder Een partij die een recht en/of belang (positief of negatief) bij een systeem heeft.

  SubSystem Requirement Specification (SSRS) Eisenspecificatie voor een subsysteem of in sommige gevallen een 
combinatie van subsystemen.

  Syntaxis Zinsopbouw.

  Systeem Een, afhankelijk van het gestelde doel, binnen de totale werkelijkheid te onderscheiden verzameling 
elementen, die onderlinge relaties hebben. [In ’t Veld, 1986: ‘Analyse van organisatieproblemen’]

  Systeemdecompositie (SBS) (System Breakdown Structure) Hiërarchische objectstructuur van het systeem.

  Systeemontwikkeling Het gestructureerde proces van parallel en iteratief laten oplopen van eisen en ontwerp. 

  System architecting / architectuur Structuur aanbrengen in de vraag en in de oplossing voor het conceptueel 
ontwerpen van complexe systemen.

  System Breakdown Structure Zie Systeemdecompositie.

  System Of Interest (SOI) Het binnen het project te beschouwen systeem.

T  Tailor Passend maken op de omstandigheden/situatie.

  To build Versie van een tekening om iets te kunnen bouwen.
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  Tooling Gebruik van hulpmiddel.

  Top-down Een benadering waarbij met de meer abstracte eigenschappen van het systeem wordt gestart en dan naar 
de technische details wordt toegewerkt.

  Trace tagging Opnemen van traceerinformatie in de eisenspecificaties en ontwerpdocumenten.

  Trade-off Afweging.

  Trade-off matrix Tabel om varianten onderling te vergelijken om een objectieve keuze te kunnen maken. 

  Transfer De overstap te voet van reizigers tussen vervoermiddelen en/of vervoerwijzen.

U  Uitvoering Het proces van realisatie van het ontwerp. 

  Uitwerking Vastgesteld Concept Fase waarin het uitwerken van het vastgestelde concept plaatsvindt door het 
opsporen en reduceren van risico’s in nieuwe en/of complexe (onderdelen van) subsystemen. Aan het eind van deze 
fase zijn op alle systeemniveaus in het ontwerp de verwachte prestaties en kosten inzichtelijk en de risico’s voor 
prestaties en kosten beheersbaar.

  Use Case Een verhaal dat beschrijft, vaak door het weergeven van de stappen die doorlopen worden, hoe een 
gebruiker (operator, onderhoudsmedewerker, beheerder) een bepaald doel probeert te bereiken.

  User environment Omgeving van gebruiker.

V  Validatie Bevestiging door de levering van objectief bewijs dat aan de eisen voor een specifiek beoogd gebruik of een 
specifiek beoogde toepassing is voldaan. 

  Value Engineering Systematische, multidisciplinaire benadering om met behulp van functieanalyse- en creatieve 
technieken de waarde van een systeem, over de gehele levensduur, te optimaliseren.

  Valueprofile / Waardeprofiel Profiel waarin de waarde voor de stakeholders wordt weergegeven.

  Varianten Uitgewerkte mogelijke oplossingen. Een variant ligt op een lager abstractieniveau dan een alternatief. 

  Veiligheid De mate waarin iemand (of iets) is gevrijwaard van (de effecten van) gevaarlijke situaties. 

  Verificatie Bevestiging dat aan gespecificeerde eisen is voldaan door het verschaffen van objectief bewijs. 

  View Manier om het systeem of de informatie te beschouwen.

  VISI Systeem voor uitwisseling en beheersing van informatie dat gebruikt wordt door bouwmanagement.

  Vlekkenplan Een indeling van mensen, middelen, enzovoort in de ruimte.

W  Werkpakket Set van samenhangende activiteiten met gedefinieerde input en output. 

  Work Breakdown Structure (WBS) Hiërarchische opdeling van een project in activiteiten.
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BIJLAGE: Ontwikkelproces en CENELEC EN 50126 
 
De CENELEC EN 50126 is een Europese norm die de spoorwegautoriteiten en de toeleveringsbedrijven voor de spoor-
wegen in de gehele Europese Unie een proces biedt dat de invoering van een samenhangende aanpak mogelijk maakt 
voor het beheer van de betrouwbaarheid, beschikbaarheid, onderhoudbaarheid en veiligheid. Deze norm kan in alle fasen 
van de levenscyclus van een spoorwegtoepassing systematisch worden toegepast om spoorwegspecifieke RAMS-eisen te 
ontwikkelen en ervoor te zorgen dat aan deze eisen wordt voldaan. De norm is van toepassing op de specificatie en het 
bewijs van RAMS voor alle spoorwegtoepassingen en in voorkomende gevallen op alle niveaus van deze toepassingen, 
van complete spoorlijnen tot grote systemen binnen een spoorlijn en op individuele en gecombineerde subsystemen en 
elementen binnen deze grote systemen, met inbegrip van systemen met software.

Voor de beheerorganisatie van ProRail is deze norm een belangrijke leidraad bij het beheren van de RAMS en het in dienst 
stellen en in gebruik nemen van spoorweginfrastructuur. De CENELEC-norm heeft in het verleden een belangrijke invloed 
gehad op de inrichting van de SE-documenten binnen ProRail. We laten in deze bijlage zien hoe het ontwikkelproces in 
dit handboek en het beheerproces in de norm op elkaar aansluiten.

 

plaat bij Bijlage Ontwikkelproces
en CENELEC EN 50126

Concept

Systeemdefinitie en
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Systeemvalidatie (waaronder
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Figuur Bijlage CENELEC: Beheerproces levenscyclus RAMS-factoren in CENELEC EN 50126

Het beheerproces uit de CENELEC en de ontwikkelfasen sluiten volkomen op elkaar aan, zoals onderstaande tabel laat 
zien. Wat het SE Handboek toevoegt is dat de taken en informatie in de CENELEC-fasen 1 t/m 5 in de CV/CD/UVC in 
een cyclisch proces tot stand komen van het meermaals doorlopen van de modelleringsloop en ontwerploop en getrapt 
afdalen van systeemniveau naar subsysteem- en elementniveau.
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CENELEC EN 50126 SE Handboek

FASEN RAM-TAKEN VEILIGHEIDSTAKEN VINDT PLAATS IN 
ONTWIKKELFASE(N)

Concept •  Eerder behaalde RAM-prestaties 
beoordelen

•  RAM-implicaties voor project 
bestuderen

•  Eerder behaalde veiligheidspres-
taties beoordelen

•  Veiligheidsimplicaties van project 
beoordelen

•  Veiligheidsbeleid en veiligheids-
doelstellingen beoordelen

CV / CD

Systeemdefinitie  
en toepassings- 
omstandig-heden

•  Eerdere ervaringsgegevens voor 
RAM evalueren

•  Voorlopige RAM-analyse 
uitvoeren

•  RAM-beleid vaststellen
•  Voorwaarden voor exploitatie 

en onderhoud op lange termijn 
vaststellen

•  Invloed van bestaande infra-
structurele beperkingen op RAM 
vaststellen

•  Eerdere ervaringsgegevens voor 
veiligheid evalueren

•  Voorlopige veiligheidsanalyse 
uitvoeren

•  Veiligheidsplan opstellen 
(algemeen)

•  Criteria voor toelaatbaarheid van 
risico’s vaststellen

•  Invloed van bestaande infra-
structurele beperkingen op de 
veiligheid vaststellen

CV / CD

Risicoanalyse •  Analyse van gevaren en veilig-
heidsrisico’s voor het systeem 
uitvoeren

•  Gevarenlogboek opstellen
•  Risicobeoordeling uitvoeren

CV / CD

Systeemeisen •  RAM-systeemeisen specificeren 
(algemeen)

•  Aanvaardingscriteria voor RAM 
bepalen (algemeen)

•  Functionele architectuur van het 
systeem bepalen

•  RAM-programma opstellen
•  RAM-beheer vaststellen

•  Veiligheidseisen voor het systeem 
specificeren (algemeen)

•  Aanvaardingscriteria voor veilig-
heid bepalen (algemeen)

•  Met veiligheid samenhangende 
functionele systeemeisen bepalen

•  Veiligheidsbeheer instellen

CV / CD

Toedeling van 
systeemeisen

•  RAM-eisen toedelen
   -  RAM-eisen voor subsystemen 

en elementen specificeren
   -  Aanvaardingscriteria van 

RAM voor subsystemen en 
elementen vaststellen

•  Veiligheidsdoelstellingen en eisen 
 voor systeem toedelen

   -  Veiligheidseisen voor 
subsystemen en elementen 
specificeren

   -  Aanvaardingscriteria voor de 
veiligheid van subsystemen en 
elementen vaststellen

•  Veiligheidsplan voor systeem 
bijwerken

Systeemniveau: 
CV / CD 
Subsysteemniveau: 
UVC
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Ontwerp en 
invoering

•  RAM-programma invoeren door 
beoordeling, analyse, beproeven 
en gegevensbeoordeling van:

   -  Betrouwbaarheid en 
beschikbaarheid

   -  Onderhoud en 
onderhoudbaarheid

   - Optimaal onderhoudsbeleid
   - Logistieke ondersteuning
•  Programmasturing uitvoeren  

met betrekking tot:
   - RAM-programmabeheer
   -  Beheer van onderaannemers  

en leveranciers

Veiligheidsplan invoeren door 
beoordeling, analyse, beproeving 
en gegevensbeoordeling, met 
betrekking tot:
•  Gevarenlogboek
•  Gevarenanalyse en 

risicobeoordeling
•  Rechtvaardiging van ontwerpbe-

slissingen die samenhangen met 
veiligheid

•  Programmasturing uitvoeren met 
betrekking tot:

   - Veiligheidsbeheer
   -  Beheer van onderaannemers  

en leveranciers
•  Opstelling bewijs van generieke 

veiligheid
•  (Zo nodig) opstelling van bewijs 

van generieke veiligheid voor 
toepassingen

DU

Fabricage •  Onderzoek naar omgevingsbelas-
ting uitvoeren

•  Proeven voor RAM-verbetering 
uitvoeren

•  Systeem voor storingsrapportage 
en corrigerende maatregelen 
starten (FRACAS)

•  Veiligheidsplan invoeren door: 
beoordeling, analyse, beproeving 
en gegevensbeoordeling

•  Gebruikmaken van 
gevarenlogboek

RE

Installatie •  Opleiding voor onderhoudsmon-
teurs starten

•  Voorziening van reserveonder-
delen en hulpmiddelen instellen

•  Installatieprogramma 
samenstellen

•  Installatieprogramma invoeren

RE

Systeemvalidatie •  Bewijs van RAM uitvoeren •  Programma voor inbedrijfstelling 
opstellen

•  Programma voor inbedrijfstelling 
invoeren

•  Bewijs van toepassings-specifieke 
veiligheid opstellen

RE

Systeem-
aanvaarding

•  Bewijs van RAM beoordelen •  Bewijs van toepassings-specifieke 
veiligheid beoordelen

RE

Exploitatie en 
onderhoud

•  Doorlopend reserveonderdelen 
en hulpmiddelen inkopen

•  Doorlopend betrouwbaarheids-
gericht onderhoud uitvoeren

•  Doorlopend, veiligheidsgericht 
onderhoud verrichten

•  Doorlopend veiligheidsprestaties 
bewaken en het gevarenlogboek 
bijhouden

B&E

Prestatiebewaking •  Statistische gegevens over  
prestaties en RAM verzamelen, 
analyseren, evalueren en 
gebruiken

•  Statistische gegevens over  
prestaties en veiligheid  
verzamelen, analyseren,  
evalueren en gebruiken

B&E

Modificatie en 
aanvulling

•  Rekening houden met implicaties 
van RAM voor modificatie en 
aanvulling

•  Rekening houden met veilig-
heidsimplicaties voor modificatie 
en aanvulling

B&E

Buiten-
gebruikstelling
en verwijdering

•  Geen activiteit voor RAM •  Veiligheidsplan opstellen
•  Gevarenanalyse en risicobeoorde-

ling uitvoeren
•  Veiligheidsplan invoeren

B&E

Tabel Bijlage CENELEC: Relatie tussen CENELEC EN 50126 RAMS-beheerproces en ontwikkelfasen SE Handboek
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