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Contact
Innovation Powerhouse - Strijp-TR

Zwaanstraat 31c

5651 CA  Eindhoven

040-3041314

info@whyellow.nl

Periode
De projecten in dit boekje kunnen uitgevoerd worden vanaf 2020

mailto:info%40whyellow.nl?subject=
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Wij ontwikkelen IT oplossingen om bedrijfsprocessen te optimaliseren 

en te moderniseren. Door samen te denken en doelen te definiëren  

maken we software die echt het verschil maakt. Klanten kunnen  

hierdoor efficiënter werken en zich bezig houden met kerntaken. De 

klant profiteert hierdoor van een snellere en betere dienstverlening.

Het is onze primaire ambitie om uitdagingen en ICT steeds beter op  

elkaar af te stemmen. We blijven de gebruiker op de eerste plaats 

zetten en lopen voorop als het gaat om technische innovatie. We zijn 

vakidioten en groeien hard. Toch groeien we liever in kwaliteit dan in 

kwantiteit. Onze ambitie is om de allerbeste te worden in ons vakgebied 

en niet per definitie de allergrootste.

whyellow
wie zijn wij?
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stage lopen bij
whyellow

Stage lopen bij Whyellow betekent durven leren en werken met de nieuwste 

technologieën binnen een jong, hecht en gezellig team. Je krijgt veel  

verantwoordelijkheid en vrijheid om jouw stage- of afstudeeropdracht vorm te 

geven. Ook is een gezonde dosis humor en lef tijdens jouw stageperiode bij  

Whyellow zeker niet misplaatst. Tenslotte zul jij ook aansluiten bij de vele 

(board)games die we tijdens de lunchpauze spelen, iedere vrijdag je werk  

afsluiten met een borrel en een burger of pizza eten bij Vershal het Veem.  

 

Zie je het al voor je? 
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Inleiding
In dit boekje vind je een aantal mogelijke stage- en afstudeeropdrachten. Deze 

opdrachten zijn geschikt voor studenten in de studierichting van 

bijvoorbeeld Software Engineering, (Technische) Informatica en Data Science. 

Onze stage- en afstudeeropdrachten kunnen ook door een duo uitgevoerd 

worden. 

Uiteraard sluiten we je aan bij een van onze scrum teams waardoor je niet 

geïsoleerd werkt aan je afstudeeropdracht. Je directe collega’s kunnen je 

ondersteunen vanuit hun ervaring in de praktijk en je leert meer over het 

werken met scrum. Daarnaast maak je écht deel uit van ons team, leren we je 

alles over boardgames en nemen we je graag mee naar onze personeelsuitjes 

en borrels. 

Locatie

Wij zijn gevestigd in het Innovation Powerhouse op Strijp-TR  in Eindhoven. 

Periode
Je kunt bij Whyellow voor je stage of afstuderen altijd beginnen, dus niet alleen 

in februari en september. De stageperiode duurt meestal vijf à zes maanden.
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Je eigen stage- of 
afstudeeropdracht
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Opleiding
Informatica • Technische informatica • Bedrijfsinformatica • CMD

Inleiding
Barst jij van de ideeën en sta je te popelen om iets nieuws te ontwikkelen? 

Stel dan jouw eigen stage- of afstudeeropdracht voor. Je bent vrij om zelf je 

opdracht in te richten, maar ook om onze voorstellen aan te passen of uit te 

breiden. Kies een opdracht binnen de volgende sectoren: Zorg, Maatschappe-

lijke dienstverlening, Zakelijke dienstverlening, (Semi)overheid.

Opdracht
Geef een opdrachtomschrijving en beschrijf de oplossing/ontwikkeling die  

jij wilt realiseren. 

Kennis
Noem aspecten die jij hiervoor toe wilt passen, zoals C#, MongoDB, AR, etc. 
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serverless
matchmaker
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Opleiding
informatica • Technische Informatica

Inleiding
Microservices zijn binnen Whyellow breed ingezet, maar brengen in het 

ontwerp, de configuratie en onderhoud ervan extra uitdagingen met zich mee. 

Wij zien toekomst in het gebruik van een serverless architectuur en 

verwachten dat dit de volgende grote stap na microservices kan worden. 

Ben jij geïnteresseerd in het verkennen van de toepassingsmogelijkheden en 

beperkingen van deze techniek?

Opdracht
Samen met onze collega’s ga je een serverless architectuur ontwerpen voor 

een ‘Tinder-like’ matchmaker. Wat we gaan matchen bepaal jij samen met 

onze collega’s. Na het ontwerp bouw je een prototype met daarin services om 

de ‘likes’ op te slaan, matches te bepalen en data te synchroniseren met een 

extern systeem. Tevens bouw je een kleine front-end zodat de matches 

geswiped kunnen worden. Het doel van het prototype is om aan te tonen dat 

serverless volwassen genoeg is om ingezet te kunnen worden bij onze klanten 

en de grenzen op te zoeken van de technologie.

Kennis
DevOps • Architectuur • Back-end • Front-end
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interactief
lesgeven
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Opleiding
Informatica

Inleiding
Het ouderwetse schoolbord heeft al enige jaren het strijdtoneel als

belangrijkste medium van de klaslokalen verlaten. Dia’s en sheets zijn alleen 

nog te vinden in musea (toch?) en de moderne docent heeft ondertussen ook 

de Powerpoint presentaties de deur uitgewerkt. Maar ja... modern en docent 

gaan lang niet altijd samen. Dat houdt gelukkig niet in dat de ontwikkelingen 

stilstaan. Digiborden en andersoortige touchscreens zijn ondertussen al niet 

meer heel vernieuwend te noemen. Maar hoe krijg je nu daadwerkelijk 

docenten én leerlingen zover om volledig gebruik te maken van de 

mogelijkheden? Whyellow is op zoek naar een afstudeerder die wil werken aan 

een verbeterde manier van interactief lesgeven met behulp van Android 

touchscreens. Deze touchscreens worden ontwikkeld door CTOUCH, een klant 

van Whyellow waarvoor wij software ontwikkelen.

Opdracht
Voor CTOUCH ga je een prototype ontwikkelen van een app waarmee 

studenten interactief kunnen deelnemen aan lessen. Hierbij maakt de docent 

gebruik van het CTOUCH display en kunnen studenten deelnemen via een app 

op hun eigen device. Samen met de opdrachtgever ga je bepalen aan welke 

randvoorwaarden het prototype moet voldoen en waar de grootste 

uitdagingen liggen. Hierbij houd je uiteraard rekening met jouw slimste én 

vervelendste klasgenoten die graag proberen de zwaktes van jouw prototype 

aan te tonen.

Kennis
Software-ontwikkeling • Android
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3D Visualisaties in de 
wereld van ‘platte’ data
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Opleiding
Informatica

Inleiding
Software ontwikkeling gaat veelal over de beste representatie van data. 

Hierbij is vooral de UX-designer bezig met een zo goed mogelijk user interface 

te ontwerpen, maar ook als developer ontkom je niet aan een kritische blik op 

de bruikbaarheid. Whyellow is hierbij altijd op zoek naar de beste oplossing en 

willen en durven we ook buiten de gebaande paden te kijken. 

De gemiddelde eindgebruiker visueel ingesteld en zegt een plaatje meer dan 

duizend woorden. 3D technieken kunnen hierbij een oplossing bieden die 

verder gaat dan de ‘alledaagse’ componenten.

Opdracht
Whyellow wil van jou graag meer inzicht krijgen in de mogelijkheden van het 

gebruik van 3D-technieken in websites. Hierbij gaat onze interesse specifiek uit 

naar Three.js, maar voor deze opdracht zet jij natuurlijk geen oogkleppen op. 

We laten ons graag verrassen met nieuwe oplossingen!

Op basis van een kort vooronderzoek naar de techniek ga je een prototype 

ontwikkelen voor software die gebruikt kan worden door varkensboeren. 

Varkens staan ingedeeld per stal en in de stal weer in aparte hokken. Dit is in 

systemen vaak in data terug te vinden door stal- en hoknummers. Jij gaat dit 

presenteren in een visuele weergave, zodat iedereen in de stal direct kan zien 

welk dier waar staat. 

Kennis
Software-ontwikkeling • Web • 3D • Three.js
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Development 
decentraliseren 
met GraphQL
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Opleiding
Informatica

Inleiding
Een grote uitdaging in software ontwikkeling is de juiste componenten de 

juiste dingen te laten doen en de juiste verantwoordelijkheid te geven. 

Enerzijds wil je aan de achterkant zo min mogelijk redundant code, anderzijds 

wil je aan de voorkant zoveel mogelijk flexibiliteit. Uiteindelijk weet je website 

of je app namelijk wat het nodig heeft, maar zorgt de back-end voor het 

teruggeven van de juiste data die je wilt en mág zien. Whyellow wil jou laten 

uitzoeken wat we kunnen met GraphQL om dit beter op te lossen.

Opdracht
Je gaat een onderzoek doen naar GraphQL, waarbij je volledig de diepte van de 

techniek in gaat. Alle facetten - denk aan bruikbaarheid, performance, security 

- komen hierbij aan bod. Je werkt jouw bevindingen uit in één of meer 

prototypes, die je samen met ons gaat definiëren. Deze prototypes en het 

voorgaande onderzoek hebben maar één doel: ons laten zien wat wij kunnen 

met GraphQL en wat we wel en niet moeten doen met het gebruik ervan.

Kennis
Software-ontwikkeling • Front-end • Back-end • GraphQL
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Big data analyse 
op de veestapel van 
Nederland
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Opleiding
Informatica • Data Science

Inleiding
De Gezondheidsdienst voor Dieren bewaakt veehouders in heel Nederland 

op mogelijke besmettingen en ziekten. Om deze bewaking uit te voeren 

hebben we bij Whyellow software geschreven. Deze software verwerkt alle 

verplaatsingen, geboortes en labresultaten binnen de veestapels in Nederland 

en monitort daarmee de gezondheidsstatus van bedrijven. Over de dataset die 

opgebouwd wordt door de software, kunnen big data analyses gedaan 

worden.

Opdracht
Op basis van de data in de software kunnen analyses gemaakt worden over de 

algehele gezondheidsstatus van Nederland en kunnen voorspellingen gedaan 

worden over bijvoorbeeld het besmettingsrisico. Het is jouw taak om de 

informatiebehoefte vast te stellen en te bepalen welke analyses relevant zijn en 

passen bij de beschikbare dataset. Je gaat onderzoeken welke tooling en 

software geschikt is voor het uitvoeren van die analyses. Het doel van de 

opdracht is dit te automatiseren, met als resultaat een werkend prototype die 

de analyse uitvoert over de dataset en dit presenteert. 

Kennis
Data analyse • Software ontwikkeling
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hack
us!
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Opleiding
Informatica

Inleiding
Binnen Whyellow maken we gebruik van tooling die kwetsbaarheden in onze 

software detecteert tijdens de ontwikkeling en doen we uiteraard alles met 

veiligheid in ons achterhoofd. Wat we nog missen is die ethische hacker die 

onze software echt op de proef stelt.

Opdracht
Jouw opdracht is om (geautomatiseerde) penetration tests uit te voeren op 

onze software. Voor het uitvoeren van deze tests ga je onderzoek doen naar 

beproefde testmethodes en tooling om ze uit te kunnen voeren. Aan de hand 

hiervan willen wij de door ons ontwikkelde software en beheerde systemen 

verbeteren, en de veiligheid in de toekomst kunnen waarborgen. Naast het 

uitvoeren van de tests ga je een advies uitbrengen om onze beveiliging te 

verbeteren en ervoor te zorgen dat de penetration tests onderdeel worden van 

onze werkwijze.

Kennis
Hacking
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Ben jij geïnteresseerd in een stageplek bij Whyellow? Stuur dan een 

mail met je CV naar werken@whyellow.nl. Wil jij meer weten over de 

opdracht of over ons, bel dan naar 040-3041314. 

Geïnteresseerd 
of wil je meer 
informatie?

mailto:werken%40whyellow.nl?subject=

