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Periode
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Wij ontwikkelen IT oplossingen om bedrijfsprocessen te opti-
maliseren en te moderniseren. Door met de klant mee te den-
ken en doelen te stellen 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 snel-
lere 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 inno-
vatie. 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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We hebben dus genoeg ambities, maar ook de nodige gezellig-
heid en fun ontbreekt niet. Niet voor niets hebben wij in 2019 en 
2020 het certificaat Great Place To Work opgespeld gekregen!
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Stage lopen bij Whyellow betekent durven leren en werken 
met de nieuwste technologieën binnen een jong, hecht en 
gezellig team. We hebben veel ervaring met het begeleiden 
van stagiaires en afstudeerders. Je krijgt veel verantwoorde-
lijkheid en vrijheid om jouw stage- of afstudeeropdracht vorm te 
geven. Ook is een gezonde dosis humor en lef tijdens jouw sta-
geperiode 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 bur-
ger of pizza eten bij Vershal het Veem.

Zie je het al voor je?

stage lopen bij
              whyellow
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Inleiding 

In dit boekje vind je een aantal mogelijke stage- en afstudeerop-
drachten. Deze opdrachten zijn geschikt voor studenten in de stu-
dierichting Software Engineering, (Technische) Informatica, Data 
Science, etc. Onze stage- en afstudeeropdrachten kunnen ook 
door een duo uitgevoerd worden. 

Uiteraard sluiten we je aan bij een van onze scrum teams waar-
door je niet geïsoleerd werkt aan je afstudeeropdracht. Je directe 
collega’s kunnen je ondersteunen vanuit hun ervaring in de prak-
tijk 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.

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
opleiding
Informatica • Technische informatica • Bedrijfsinformatica • CMD

kennis
Noem aspecten die jij hiervoor toe wilt passen, zoals C#, MongoDB, AR, etc.
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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. 

Opdracht
Geef een opdrachtomschrijving en beschrijf de oplossing/ontwikkeling die 
jij wilt realiseren.
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opleiding
Informatica - Technische informatica

inleiding
Met de hoeveelheid projecten die we binnen Whyellow draaien en de di-
verse tools die we daarvoor gebruiken, zou een visuele cockpit niet mis-
staan. De data in de diverse platformen die we gebruiken zoals Jira en Tem-
po timesheets zouden we kunnen gebruiken om meer inzicht te krijgen in 
ons ontwikkelproces.

Business Insights met 
Apache Superset
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Opdracht
Voor deze opdracht ga je op zoek naar welke behoefte er is naar data binnen 
Whyellow én uitzoeken hoe jij deze brandende vragen kan beantwoorden 
door middel van het inrichten van de Whyellow cockpit. Hoe gaaf zou het 
zijn als je een forecasting kan doen op onze data én dus kan voorspellen of 
we moeten bijsturen.

Je gaat ontdekken wat de mogelijkheden zijn voor het ontsluiten van de 
data uit onze systemen en de limitaties van de BI tool Apache Superset ver-
kennen. Aan het eind van je opdracht heb je een dashboard geïmple-
menteerd, die we ook echt willen gaan inzetten om de dagelijkse gang 
van zaken binnen Whyellow te monitoren.
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opleiding
Informatica - Technische informatica

inleiding
Tafelvoetbal, het is inmiddels traditie binnen Whyellow; er is zelfs een heuse 
competitie. Alleen komt bij ieder potje steeds weer die ene vraag naar bo-
ven: ‘was het nu een klinker, of niet?’. Daar moet wat aangedaan worden.

Tafelvoetbal 
              VAR
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Opdracht
Door middel van beeldherkenning ga je het tafelvoetbalspel in de gaten 
houden. Je gaat onderzoeken welke technieken volwassen genoeg zijn om 
om beeldherkenning te kunnen gaan toepassen. Om te beginnen maar 
eens kijken of we de goals van uit en thuis kunnen herkennen, maar 
nóg mooier zou het zijn als hij ook fluit bij overtredingen.

Je gaat een stuk software bouwen dat snel en betrouwbaar genoeg is om 
de balletjes van Brian bij te houden. Daarnaast natuurlijk een front end met 
het scoreboard van de huidige en vorige spelers. 
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opleiding
Informatica - Technische informatica

inleiding
Binnen Whyellow besteden we veel aandacht aan kennisdeling tussen onze 
software ontwikkelaars. Om onze medewerkers er nog meer bij het leer-
traject en hun ontwikkeling binnen Whyellow te betrekken en om de leuke 
momenten met elkaar te delen, lijkt het ons leuk om hier een spelelement 
aan toe te voegen.

Gamification  
      van Whyellow
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Opdracht
Je gaat nadenken hoe we in een spelvorm het delen van kennis en 
ervaring kunnen promoten binnen Whyellow. Denk hierbij aan het uit-
delen van badges voor het behalen van een certificaat, het doen van een 
cursus of het organiseren van een activiteit, maar ook voor meer ludieke 
mijlpalen zoals het behalen van 2000 hoogtemeters op de Whyellow hike of 
het 1 jaar in dienst zijn.

Als je uitgedacht hebt hoe dit gaat werken, ga je een front-end applicatie 
ontwikkelen in Vue3, uiteraard mobile first, zodat deze belangrijke informa-
tie altijd voorhanden is en het tracken van de prestaties eenvoudig is en een 
GraphQL achterkant. Mogelijk is de opdracht nog uitbreidbaar door data 
van bijvoorbeeld trainingstools of LinkedIn toe te voegen aan de applicatie.
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opleiding
Informatica - Technische informatica

inleiding
Whyellow groeit door. Het kantoor en de vergaderruimtes worden steeds 
drukker bezet. Ook heeft Corona ervoor gezorgt dat nog flexibeler thuis of 
op kantoor gewerkt wordt. Er is al een Why-at-work app ontwikkeld, die de 
aanwezigheid van onze collega’s op kantoor weergeeft, maar hier is natuur-
lijk altijd ruimte voor verbetering.

Ruimtebezetting  
 met triangulatie
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Opdracht
Hoe handig zou het zijn als we door middel van triangulatie op de Wifi 
accesspoints in het pand kunnen zien hoe druk het is in de ruimtes van 
Whyellow en de gedeelde vergaderruimten. Op basis van de locatie van 
de laptops van onze collega’s zou prima uit te pijlen zijn waar de laptop zich 
bevindt én dus ook hoeveel plekken er nog beschikbaar zijn in de ruimte.

Je ontwikkelt een applicatie voor de locatiebepaling van de laptops en op-
slaan van de locatie naar een centrale database. Daarnaast ga je de beschik-
baarheid van plekken in de ruimtes realtime weergeven in een mobiele app. 
Uiteraard onderzoek je zelf hoe je de locatiebepaling van de laptops aan kan 
pakken, zodat deze precies genoeg is om de drukte in een ruimte te bepa-
len.
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opleiding
Informatica - Technische informatica

inleiding
Voor een échte balie assistent past niet bij Whyellow, maar sommige taken 
kan een robot assistent wel uit handen nemen. Misschien dat die meet-
ing die iedere keer door een paar deelnemers geweigerd wordt wel gewoon 
automatisch opnieuw ingepland kan worden, inclusief het boeken van de 
vergaderruimte of kan jouw robot assistent je helpen met brandende HR 
vraagstukken van onze medewerkers.

Robot-
     assistent
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Opdracht
Een robot is geen robot zonder enige menselijke interactie. Wij zitten te 
denken aan een chat robot, die via een intern chatkanaal de vragen van 
medewerkers kan beantwoorden en taken voor ze kan uitvoeren. 

Jij gaat onderzoek doen naar een goede techniek voor de robot. Welke 
techniek kunnen we inzetten om het leven van de Whyellow’er makkelijker 
te maken en werk uit handen te nemen. Bedenk samen met ons een aan-
tal slimme flows om die saaie administratieve taken te automatiseren, zeg 
maar onze eigen Siri. Daarnaast ga je natuurlijk hetgeen wat je uitgedacht 
hebt ontwikkelen tot een werkende Whyellow robot-assistent.



20

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?

notities


