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Automatiseren en modelleerkeuzes

“ De vervanging van menselijke arbeid door computers”

- Efficiëntie

- Verbeterde reproduceerbaarheid

- Betere onderlinge vergelijkbaarheid

- Minder kans op fouten

Het automatiseringsproces verplaatst de besluitvorming van deze keuzes van de modelleur 

naar diegene die de automatiseringsscripts schrijft.
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1. Expliciet maken en kwantificeren van impliciete keuzes in scripts

2. Bepalen welke automatisering wenselijk is en met welke mate (‘ja, mits ..’)



Expliciet maken en kwantificeren van impliciete 
keuzes in scripts

Voorbeeld:

Buffer rondom een dijkdoorbraak is gezet 

op 60 meter beide kanten op 

Interview met modelleurs:

“Als jij kijkt naar de breedte van een dijk, is 

deze ergens tussen de 20 en 60 meter”

“Deze 60 meter is bepaald op basis van trial 

and error”

Interview met opdrachtgevers:

Geen van de opdrachtgevers was op de 

hoogte van dit specifieke getal. 

“Een beetje aan de conservatieve kant”



Expliciet maken en kwantificeren van impliciete 
keuzes in scripts

Hoe kan het model 
ontwikkelings process
verbeterd worden?

Voor model-ontwikkelaars

Voor model-gebruikers

Gemak

Kwaliteit

Reproduceerbaarheid

Flexibiliteit

Toegankelijkheid

Efficiëntie

1. Gestandaardiseerde 
cyberinfrastructuur; run 
records; expliciete definitie 
van parameters; 
geautomatiseerde processen

Transparantie

2. Handleidingen en 
checklists voor besprekingen, 
rapporten en de presentatie 
van resultaten

3. Trainingen om het 
bewustzijn over het belang 
van documentatie te vergroten 
en met concrete acties om dit 
te verbeteren

Documentatie cruciaal:



Wat kunnen we meenemen?
Quick wins

1. Markeer keuzes binnen het script

2. Run een script op een “lege” computer om dependencies eruit te filteren

3. Documenteer niet alleen de keuze, maar ook hoe je tot deze keuze bent gekomen.
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Bepalen welke automatisering wenselijk is en met 
welke mate (ja, mits..)

14 interviews met modelleurs van waterschappen en 

adviesbureaus zijn uitgewerkt 

1. Voor welke stappen in het modelleer-proces is automatisering wenselijk

2. Of en wanneer zouden modelleurs overstappen van lokale scripts naar een centrale 

bibliotheek zoals Hydrolib



Voor welke stappen in het modelleer-proces is 
automatisering wenselijk



Of en wanneer zouden modelleurs overstappen van lokale 
scripts naar een centrale bibliotheek zoals Hydrolib

- Zodra een kritische massa is bereikt, wordt gebruik van Hydrolib vanzelfsprekender

- Vertrouwen: Keuzes binnen het script worden niet meer bevraagd omdat er een mate 

van vertrouwen is

- Overstappen naar Hydrolib moet weloverwogen en in stappen gebeuren

- Wens om verschillende scripts aan elkaar te kunnen linken; output=input



Conclusie

- Er zit in elke stap van het modelleerproces de mogelijkheid te automatiseren

- Vooral scripts nodig voor: 

- gevoeligheidsanalyse, 

- kalibratie, 

- validatie en

- onzekerheidsanalyse

- Eigen scripts vervangen door eerst de gaten op te vullen, dan vertrouwen om de rest te 

vervangen



Diffusion of innovation

1. Voordeel tov huidige oplossing

2. Compabiliteit met bestaande system/context

3. Complexiteit, gebruiksvriendelijkheid

4. Uitprobeerbaarheid: goede/duidelijke/makkelijke
testcases beschikbaar?

5. Zichtbaarheid van de innovatie en/of het effect ervan
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