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Stage Batenburg IAS Industrial Automation 
 
Studeer jij HBO Technische Informatica of een soortgelijke opleiding en ben je op zoek naar een leuke 
en interessante stageopdracht in de omgeving van Breda? Neem dan eens contact op met Batenburg 
IAS Industrial Automation uit Zundert. De afgelopen jaren hebben wij al meerdere stagiaires en 
afstudeerders binnen ons bedrijf mogen ontvangen.  
 
Wij zijn een innovatieve onderneming die gespecialiseerd is in het ontwerpen en implementeren van 
automatiseringssystemen voor de industrie en infratechniek. We richten ons daarbij op de 
procesbesturingssystemen van voornamelijk ABB en Siemens. Bedrijven als CitroSuco, Douwe Egberts, 
Inbev, Milcobel, Friesland Campina, Coca Cola, Kerry Bio-Science, Sime Darby Unimills, Suikerunie en 
verschillende waterschappen mogen we inmiddels tot onze klantenkring rekenen. 
 
Voor de periode van september 2022 tot en met januari 2023 zijn wij op zoek naar een stagiair voor de 
onderstaande opdracht: 
 

Ontwikkelen van de volledig automatische fabriek 
 

Probleemstelling 
In fabrieken wordt steeds meer geautomatiseerd waardoor er steeds minder operators nodig zijn om de 
fabriek te besturen. Waar vroeger operators bijvoorbeeld nog met de hand een recept in moesten typen 
wordt dit nu vaak al automatisch verzorgd door een bovenliggend systeem. Ook moest steeds meer 
getraceerd worden wanneer welke grondstof in welk product is gegaan. Dit om achteraf gericht 
producten uit schappen te kunnen halen als hierin iets met de grondstof niet goed blijkt te zijn. Of omdat 
een fabrikant van een product alleen maar grondstoffen van leverancier A in zijn producten wil hebben 
zitten. Hiervoor is receptuurfunctionaliteit en receptuur analyse zeer belangrijk. Een tool die dit kan is 
een batch systeem, die gekoppeld kan worden aan de PLC’s op de fabrieksvloer. Batenburg IAS zou 
graag een Proof of Concept willen realiseren met een batch systeem om te onderzoeken welke 
functionaliteiten deze pakketten bieden. Batenburg IAS heeft hiervoor al een virtuele fabriek beschikbaar 
waarop een batch pakket gekoppeld zou kunnen worden. 
 
Meer informatie over batch systemen: https://new.abb.com/control-systems/system-800xa/800xa-
dcs/batch-control  
 
Doelstelling 
De stagiair doorloopt tijdens zijn stage in ieder geval de volgende stappen: 

1. Onderzoek bestaande demo van Batenburg IAS. Wat heb ik qua functionaliteit nodig? 
2. Onderzoek batch systemen. Wat zijn de mogelijkheden? 
3. Uitdenken Proof of Concept om batch-functionaliteit te koppelen aan onze virtuele fabriek; 
4. Ontwerp maken om batch systeem te bouwen en te koppelen aan de d virtuele fabriek; 
5. Realisatie van Proof of Concept; 
6. Oplevering Proof of Concept met demo en advies richting Batenburg IAS; 

 
Jouw bagage 

1. Ambities op het gebied van procesautomatisering 
2. Goede communicatieve en sociale vaardigheden 
3. En natuurlijk leergierig! 

 
Is je interesse gewekt? Stuur dan je CV en motivatie op naar maurice.hoogers@batenburg.nl.  
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