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Stageopdracht Batenburg IAS 
 
Studeer jij HBO Elektrotechniek 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 
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: 
 

Automatiseren IAS Smart Factory met Schneider PLC 
 
Probleemstelling 
Momenteel volgen nieuwe technieken in de industriële automatisering zich razendsnel op. Termen als 
Industry4.0 en Smart Industry vliegen ons om de oren. Het is echter niet gemakkelijk om deze zaken al 
goed tastbaar te maken. IAS heeft daarom besloten om een demo opstelling te ontwikkelen waarop 
nieuwe technieken toegepast kunnen worden. Zo bevat de Smart Factory nieuwe technieken zoals 
Profinet en IO-link. De huidige werking is te zien op YouTube: https://youtu.be/LYdG8w-YGe0  
 
De Smart Factory zouden wij graag willen automatiseren met een met een Schneider PLC. Dit is een 
PLC die we steeds vaker op de markt tegenkomen maar waar we nog geen demo opstelling voor 
hebben. De student moet hierbij met behulp van GSDML files Profinet koppelingen maken met onder 
andere slimme stappenmotoren en slimme sensoren. Ook moet er een besturing bedacht worden om de 
motoren aan te sturen. Wanneer moeten deze draaien en onder welke voorwaarden? Dit alles moet als 
het kan object georiënteerd geprogrammeerd worden. Indien de tijd het toelaat gaan we ook nog een 
koppeling realiseren met een HMI systeem. 
 
Doelstelling 
De stagiair doorloopt tijdens zijn stage in ieder geval de volgende stappen: 

1. Analyse functionaliteit en hardware (sensoren, motoren) demofabriek  
2. Analyse benodigde GSDML files, profinet- en IO-link koppelingen 
3. Analyse mogelijkheden Schneider PLC’s 
4. Leren programmeren met de Schneider PLC 
5. Maken ontwerp software 
6. Realisatie software 
7. Oplevering software met demo 

 
Jouw bagage 

1. Ambities op het gebied van industriële automatisering 
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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