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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 2023 tot en met januari 2024 zijn wij op zoek naar een stagiair voor de 
onderstaande opdracht: 
 

Data connecten naar andere (cloud) databases 
 

Probleemstelling 
In de industriële automatisering speelt data een steeds grotere rol. We gebruiken hiervoor al historische 
databases. De volgende stap is dat we deze data ook nog gaan ontsluiten naar een grotere centrale 
database.  
 
Maar hoe gaan we dit doen? Want deze database kan in de cloud zitten, waardoor we moeten zorgen 
voor een beveiligde verbinding. We hebben gemerkt dat dit nog best wel een grote uitdaging kan zijn en 
zouden graag een stagiair hier meer onderzoek naar willen laten doen. 
 
Doelstelling 
De stagiair doorloopt tijdens zijn stage in ieder geval de volgende stappen: 

1. Onderzoek naar structuur van de verschillende historians 
2. Onderzoek naar de mogelijkheden om data uit deze historians te halen 
3. Onderzoek doen naar beveiligde communicatie richting de cloud 
4. Ontwerpen proof of concept 
5. Realisatie proof of concept 
6. Presentatie mogelijkheden data connecties aan medewerkers 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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