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Stage Batenburg IAS Industrial Automation 
 
Studeer jij HBO Elektrotechniek, 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, 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: 
 

Ontwikkelen van Food & Beverage sales demo met Siemens TIA Portal 
 

Probleemstelling 
IAS is sinds zijn oprichting in 2005 uitgegroeid tot dé specialist met ABB System 800xA binnen de 
voedingsmiddelenindustrie. IAS maakt bij deze projecten gebruik van ABB Liquid Routing, een library die 
ontwikkeld is door ABB en IAS. Liquid Routing is het krachtige pakket dat ABB binnen de industriële 
automatisering te bieden heeft op het gebied van product routering (zoals in kaasfabrieken, frisdrankfabrieken 
etc). De ABB Liquid Routing Library voor ABB System 800xA bevat namelijk bibliotheken, typicals en templates 
die het proces van routering van bron naar bestemming vergemakkelijken en versimpelen. 
 
De afgelopen jaren worden er Batenburg IAS echt ook steeds meer projecten met Siemens TIA Portal 
geautomatiseerd. Vooral bij projecten in de voedingsmiddelenindustrie met een kleinere omvang biedt Siemens 
vele voordelen. Echter is een product routing library niet voorhanden in Siemens TIA Portal. 
 
Graag zou IAS daarom een eigen product routering library ontwikkelen voor Siemens TIA Portal. De opbouw 
van projecten en objecten in Siemens is wezenlijk anders dan in ABB System 800xA dus er zal onderzoek 
gedaan moeten worden naar de mogelijkheden in Siemens m.b.t. product routing functionaliteit. Onderdeel van 
dit onderzoek is ook de realisatie van de modules in Siemens TIA Portal en visualisatie in WinCC. Doelstelling 
is om uiteindelijk een werkende testapplicatie op te leveren met HMI die gebruikt kan worden als sales demo bij 
klanten. 
 
Meer informatie over Liquid Routing: https://batenburg-industrialautomation.nl/en/batenburg-ias/news/abb-liquid-
routing-library-for-abb-system-800xa-officially-released/  
 
Doelstelling 
De stagiair doorloopt tijdens zijn stage in ieder geval de volgende stappen: 

1. Onderzoek naar de werking van de product routing functionaliteit in ABB Liquid Routing. 
2. Onderzoek naar de mogelijkheden Siemens TIA Portal 
3. Opstellen functioneel ontwerp product routing modules in TIA Portal 
4. Realiseren van de modules in TIA Portal 
5. Functioneel testen van de modules met simulatiesoftware 
6. Opleveren modules en testapplicatie 
7. Presentatie mogelijkheden van de TIA Portal product routing modules voor IAS 

 
Jouw bagage 

1. Ambities op het gebied van industriële automatisering 
2. Interesse in SCADA systemen, DCS systemen en PLC’s 
3. Goede communicatieve en sociale vaardigheden 
4. En natuurlijk leergierig! 

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