
 
 

 

Vergelijkingsstudie Big Data 
platforms 
 

JB Systems levert wereldwijd industriële automatiseringsoplossingen voor klanten in de machinebouw, offshore en 
procesindustrie. Met meer dan twintig jaar ervaring en een vaste kern van 70 ervaren engineers kunnen onze 

relaties profiteren van een enorme hoeveelheid kennis en ervaring! 
 

Onze missie: Het leukste bedrijf voor onze mensen en onze relaties!! 

Aanleiding 
Data is tegenwoordig overal en de term “Big Data” refereert 
hieraan. Door de komst van o.a. goedkopere sensoren en 
opslag kunnen we steeds meer beschikken over grotere 
hoeveelheden data. 
 
Deze data moet ergens opgeslagen worden en hierna op 
één of andere manier beschikbaar gemaakt worden voor 
verder gebruik om de data ook nuttig te kunnen maken. 
 
Om deze reden worden steeds meer Big Data oplossingen 
ontwikkeld en nieuwe ontwikkelingen volgen elkaar in hoog 
tempo op. 
 
Ook in de industrie wordt serieus gekeken naar 
toepassingen op het gebied van Big Data. Slimme analyses 
van deze data kunnen bijvoorbeeld nieuwe inzichten geven 
over de productieprocessen, maar ook helpen met het nog 
verder automatiseren van deze processen. 
 
Als voorbeeld: Bij een zuster bedrijf van JB Systems, wordt 
aan een toepassing gewerkt waarbij op basis van 
verzamelde klimaatgegevens (temperatuur, zonlicht, …) een 
oogstprognose voor de tomaten gedaan wordt. Hierdoor kan 
de teler met meer zekerheid over het aantal te produceren 
tomaten onderhandelen met zijn afnemers. 
 
Kortom, Big Data is een veelbelovende bron van innovatie 
voor (industriële) bedrijven. En één van de eerste stappen 
die een bedrijf moet zetten op het gebied van Big Data is de 
selectie van een geschikt platform. Daarom willen we hier 
meer kennis over opbouwen om praktische overwegingen te 
kunnen maken voor verschillende toepassingen. 
 
 

Opdracht 

Onderzoek welke Big Data platforms, technieken en/of 

producten reeds voorhanden zijn. Maak een selectie van een 

aantal van de meest veelbelovende en onderzoek wat de 

sterke en zwakke punten zijn. 

 

Doe aanbevelingen voor het toepassen of selecteren van een 

Big Data platform voor het gebruik in de industrie. 

 

Implementeer één of meerdere van de meest geschikte Big 

Data opties op een use case uit de praktijk. 

 
Wie jij bent: 

 Enthousiast over de vraagstelling 

 Enthousiast over big data & smart industry 

 Doet graag net dat beetje extra 

 Opleiding: informatica, computer science, elektrotechniek 

of werktuigbouwkunde 

 HBO of WO niveau 

 Stagiair of afstudeerder 

 
Wie wij zijn 
Je zal je stage opdracht binnen de R&D afdeling van JB 

Systems uitvoeren. Wij zijn een kleine afdeling van 3 man 

maar schrikken niet terug van grote uitdagingen. Sterker nog, 

het zoeken naar uitdagingen en nieuwe kansen is een 

belangrijk onderdeel van onze dagelijkse bezigheid.  

 

Ons doel is mee te denken met onze klanten en collega’s, te 

demonstreren wat er mogelijk is en deze mogelijkheden voor 

iedereen toegankelijk te maken. Jouw opdracht valt binnen 

deze doelstelling. 

 

Als student krijg je een bovengemiddelde stagevergoeding 

van 600 euro per maand en wekelijkse coaching. De lijnen zijn 

kort en je kan op elk moment terecht met je vragen of ideeën.  

 

Een Batenburg Techniek onderneming  
JB systems is een werkmaatschappij van het beursgenoteerde bedrijf Batenburg Techniek, een technische dienstverlener 
met ruim 800 specialisten. Batenburg Techniek gelooft in de kracht van samen.  
De bedrijven binnen de groep zijn gespecialiseerd in elektromechanische en industriële techniek en actief binnen 
uiteenlopende industriële. 

T +31 (0) 10 460 80 60 

personeelszaken@jbsystems.nl 


