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Afstudeerstage 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 januari 2023 tot en met juni 2023 zijn wij op zoek naar een afstudeerder voor de 
onderstaande opdracht: 
 

Onderzoek naar data intelligence voor fabrieken 
 

Probleemstelling 
Ook in de wereld van industriële automatisering wordt informatie steeds belangrijker. Er worden diverse 
projecten opgestart voor verbetertrajecten. Voorbeelden hiervan kunnen zijn: procesoptimalisatie, 
verlaging van energiekosten, verbeteren van de kwaliteit, voorspellen van onderhoud of het verhogen 
van de output. Deze zaken vallen allemaal onder de noemer Data Intelligence. 
 
Tijdens je afstudeerstage ga je grondig onderzoek verrichten naar de mogelijkheden voor 
verbeterpotentieel bij verschillende klanten van Batenburg IAS. Uit de analyse moet blijken wanneer de 
inzet van data intelligence voor een klant een dusdanige winst oplevert dat implementatie haalbaar is. Te 
denken valt aan de verschillen in processen en complexiteit hiervan, maar ook de hoeveelheid aan data 
en de verstoringen hierbinnen. 
 
Onderdeel van het onderzoek is ook een analyse van de te gebruiken tools. Loont het voor Batenburg 
IAS om een eigen tool te ontwikkelen of kan er gebruik gemaakt worden van een bestaand pakket uit de 
markt? 
 
We zijn op zoek naar een gedreven afstudeerder die het leuk vindt om in de industriële automatisering 
actief te zijn en die het leuk vindt om data koppelingen te bouwen en te analyseren.  
 
Doelstelling 
De stagiair doorloopt tijdens zijn stage in ieder geval de volgende stappen: 

1. Onderzoek mogelijkheden data koppelingen vanuit de PLC systemen van Batenburg IAS; 
2. Onderzoek eisen vanuit Batenburg IAS; 
3. Onderzoek naar databases, front end applicaties en beschikbare pakketten op de markt; 
4. Onderzoek logaritmes voor data intelligence 
4. Ontwerp maken demo applicatie voor data intelligence; 
5. Realisatie van de Data Intelligence demo applicatie; 
6. Oplevering Data Intelligence demo applicatie met demo en advies richting Batenburg IAS; 
 

Wie we zoeken 
1. Je hebt ambities op het gebied van procesautomatisering 
2. Je vindt het leuk om te programmeren 
3. Je hebt goede communicatieve en sociale vaardigheden 
4. En je bent natuurlijk leergierig! 

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

mailto:maurice.hoogers@batenburg.nl

