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Tunnelbeheerders stellen  
OTO jaarplannen op.

Geen verplicht format, wel wettelijke 
eisen voor het houden van oefenin-

gen.

Niet altijd: met name de jaarlijkse  
oefenverplichting. 3 van de 5 geaudi-

teerde tunnels voldeden hieraan.

Als niet voldaan wordt aan de oefen- 
verplichting kan niet worden aange-

toond dat hulpdiensten geoefend zijn.
Een aantal regio’s heeft afspraken 

vastgelegd. Daarnaast heeft VWM zelf 
bedrijfsregels opgesteld waarin regels 

zijn opgenomen met betrekking tot 
bedienen en bewaken van tunnels.

Voor de geauditeerde tunnels zijn 
de afspraken aanetoond: door het 
overhandigen van roosters waarin 

wegverkeerleiders zijn ingeroosterd 
op een desk.

Is er een actueel  
OTO plan aanwezig?

Is het OTO plan conform de  
eisen opgesteld?

Wordt het OTO programma  
aantoonbaar volgens het  

OTO plan uitgevoerd?

Zijn de medewerkers aantoon-
baar opgeleid en getraind voor 

hun taak?

Zijn er afspraken gemaakt 
tussen de regio en VMN over de 
bezetting van de tunnelbedie-

ning en worden deze afspraken 
aantoonbaar ingevuld?

VWM stelt voor OTO generiek  
meerjarenplannen op. Meerjarenplan is gebaseerd op de 

Leidraad OTO, onderdeel van de LTS.
De voortgezette opleiding op basis  

van vastgestelde modules wordt niet 
aantoonbaar zo uitgevoerd.

Alle wegverkeersleiders hebben aan-
toonbaar de basisopleiding gevolgd 
conform deze planvorming, echter is 
de voortgezette opleiding niet con-
form het meerjarenplan uitgevoerd.

VWM stelt voor OTO generiek  
jaarplannen op. Voor jaarplan is geen vastgesteld  

format conform LTS.
Landelijke opfriscursus voor 2018  

is uitgevoerd, format training komt 
niet overeen met modules uit  

meerjarenplan. Ja, wegverkeersleiders en wegin- 
specteurs blijven wel vakbekwaam  
op generieke kennis en procedures.

VWM stelt voor jaarplan op  
voor voortgezette tunnelspecifieke  

opleidingen.
Voor de jaarplannen heeft VWM  
een format opgesteld, dit is geen  

onderdeel van de LTS.

Nee, voortgezette opleidingen  
worden veelal niet conform jaarplan  

uitgevoerd. Coaching on the job 
wordt wel uitgevoerd maar niet  

geregistreerd.

Nee, “vakbekwaam blijven regio- 
specifieke kennis” van wegverkeers-

leiders en weginspecteurs kan meestal 
niet aangetoond worden.

Voor openstelling tunnels worden  
door het project OTO plannen  

opgesteld. Basis hiervoor is de Leidraad  
OTO van de LTS.

Ja, voor recent geopende tunnels 
wordt het plan aantoonbaar  

uitgevoerd.

Ja, voor recent geopende tunnels zoals 
Salland Twentetunnel  en Koning Wil-
lem Alexandertunnel zijn betrokkenen 

aantoonbaar opgeleid. Voor oudere 
tunnels zijn geen vastgestelde OTO 

plannen.

Veel plannen, geen integrale  
afstemming en aansturing. Niet voor alle plannen liggen  

vastgelegde eisen vast als  
basis voor uitvoering.

Nee, niet alle plannen worden uitge-
voerd ten gevolge van roosterdruk, 

bedienen gaat voor opleiden. Besluit-
vorming inzake prioritering heeft niet 

aantoonbaar plaatsgevonden.

Basisopleiding tunnels geopend na 
2013 wel aangetoond, voor oudere 

tunnels is geen vastgesteld OTO  
programma maar training on the job. 

Het “vakbekwaam blijven” kan niet 
altijd aangetoond worden.

Specifieke afspraken niet noodzakelijk 
voor bediening desk, hiervoor heeft 
VWM ook regels. Wel aan te bevelen 
voor overige zaken zoals informatie-

uitwisseling en aantoonbaarheid.
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