
 

 

 
AFSTUDEERSTAGE MECHATRONICA: 

Nieuwe gashendel Koninklijke Marine 
Tijdens de stage ontwikkel je de elektronica en software van een haptische hendel die 
gebruikt zal worden door de Special Forces van de Nederlandse Marine. Deze hendel zal 
gebruikt worden op een scheepssimulator waarin de hendel tijdens het varen informatie 
naar de gebruiker overdraagt door middel van haptiek (informatieoverdracht door middel 
van krachten en/of trillingen). Met deze krachten en trillingen in de hendel kan de gebruiker 
sneller en beter getraind worden alvorens hij/zij daadwerkelijk het water op gaat. 
 

 
Fast Raiding Interception and Special Forces Craft (FRISC) 

 
Kerntaken: 
De opdracht die je uitvoert zal zich focussen op het vervangen van de conventionele DC-
motoren. Deze worden gebruikt om de krachten en trillingen op te wekken die als 
informatie voor mariniers dienen. Dit type motoren hebben echter enkele nadelen voor 
deze toepassing. Het is dan ook aan jou om een totaal nieuwe combinatie van mechanica 
en elektronica te ontwerpen die deze taak uit kan voeren, en er op die manier voor te zorgen 
dat mariniers veiliger en beter leren varen. Naast het ontwerpen krijg je de kans om een test 
opstelling van je ontwerp samen te stellen en te bouwen. 
 
Wat verwachten wij: 

- Je bent bezig met een HBO/WO-opleiding Werktuigbouw, Embedded Systems 
Engineering, Mechatronica of iets vergelijkbaars;  

- Je hebt ervaring met MATLAB/Simulink, C++, het aansturen van PLC’s;  
- Ervaring met 20-SIM en Solution Center is een pré;  
- Je werkt zelfstandig en bent flexibel;  



     

                   

 
 
 
 
 
 

- Het lijkt je leuk voor een startup te werken en wil een verschil maken door iets 
innovatiefs te doen; en 

- Je bent minimaal 24 uur in de week beschikbaar. 
 
Wat bieden wij: 

- Ruimte voor eigen initiatief en ontwikkeling 
- Afwisselende taken 
- Je maakt deel uit van een jonge innovatieve startup in het YES!Delft ecosysteem  
- Introductie in ondernemerschap 

 
Wie zijn wij? 
Smart-Ship is een startup, opgericht in 2018 en is momenteel bezig met haar naam te 
vestigen in de maritieme markt door het ontwikkelen van innovatieve haptische besturingen. 
Het doel van Smart-Ship is het veiliger en duurzamer maken van de maritieme sector door 
de communicatie tussen de mens en het schip te optimaliseren. Het kantoor bevindt zich 
bij YES!Delft in een inspirerende omgeving met zo’n 200 andere tech-startups. 
 
Geïnteresseerd? Stuur jouw CV en korte motivatie (max. half A4) naar info@smart-ship.eu.  


