
 

RDW DIVISIE ICT IN GRONINGEN BIEDT 

Afstudeer- of verdiepingsstage HBO ICT 

Data Science en Datalab – hoe ga je Live? 

Welkom in de dynamische wereld van de RDW! 
De divisie ICT van de RDW zoekt ICT-toppers, die het een uitdaging vinden om met de allernieuwste 
technieken te werken en zich bezig te houden met innovatieve projecten. 
Als ICT Divisie zijn we sterk gericht op Microsoft-technologie. Veel doen we zelf, deels besteden we 
werk uit. Maar daarbij houden wij altijd de regie. De RDW is ambitieus. Daar past een divisie ICT bij 
dat gericht is op innovatie en medewerkers die bereid zijn om grenzen te verleggen, nieuwsgierig zijn 
en het beste uit zichzelf willen halen. Een volwassen, servicegerichte IT organisatie is voor de RDW 
een must, waarbij vooral mensen het verschil maken. En daar investeren wij graag in.  

Binnen RDW wordt op de locaties Groningen en Veendam een Datalab ingericht. Hierin wordt met 
een startformatie van een zestal Data Scientists onderzoek gedaan met data naar 
bedrijfsvraagstukken op het gebied van handhaving van wet- en regelgeving in het voertuigdomein, 
voertuigfraude- en criminaliteit en bedrijfsprocesoptimalisatie. De onderzoeksresultaten kunnen in 
voorkomende situaties geoperationaliseerd worden in bedrijfsprocessen. 

Mogelijke afstudeeropdracht bij ICT:  
We zijn op zoek naar een afstudeerder die gaat onderzoeken op welke wijze en met welke middelen 
een onderzoeksresultaat optimaal geoperationaliseerd kan worden. Vragen die hierbij beantwoord 
moeten worden zijn bv. hoe ziet zo’n proces eruit? Waar moet je rekening mee houden? Wat moet 
er veranderen? Belangrijk is om hierbij ook studies van bv. Gartner en Forrester mee te nemen en 
naar de markt en leveranciers te kijken. 

Functie eisen 
Je volgt een HBO studie, bijvoorbeeld richting Business IT & Management 

• Je hebt affiniteit met IT-processen en -modellen; 
• Je bent communicatief vaardig; 
• Je beschikt over conceptueel en analytisch denkvermogen. 

 

Arbeidsvoorwaarden 
De stage duurt ca. 6 maanden en kan z.s.m. starten. De stagevergoeding bedraagt € 450,00 per 
maand. De stageplaats is in Groningen, Rozenburglaan 5.  

 



Overige informatie 
De begeleider is Richard Cuperus, Software Architect, voor vragen bel 06 53 58 90 59 of mail 
rcuperus@rdw.nl. 

 

Reageren 
Stuur je motivatie en CV in via een email naar Hidde Dousma, hdousma@rdw.nl. Voor vragen over de 
procedure of andere stage opdrachten kun je hem ook bereiken op 06 51 58 27 42. 


