
 

 

 
AFSTUDEERSTAGE WERKTUIGBOUW OF MECHATRONICA: 

Nieuwe generatie snelle schepen van de Koninklijke Marine  
Smart-Ship is een maritieme startup die bezig is met de ontwikkeling van de nieuwe 
generatie gas- en stuurhendels voor de maritieme sector. Tijdens de afstudeerstage zal je 
meewerken met het ontwerp van een revolutionair nieuw type gashendel voor de 
Koninklijke 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 focus van de stage ligt op het mechanische ontwerp van de demping in de gashendel. 
Het dempingsmechanisme heeft als doel informatie preciezer bij de mariniers te krijgen. 
Jouw bezigheden bestaan uit het evalueren van de verschillende dempingsmethodes en 
het kiezen van de beste methode voor deze toepassing. Hiervan zal je een conceptontwerp 
gaan maken. Daarna bieden we je de mogelijkheid om van dit ontwerp een testopstelling 
te maken zodat we kunnen voelen hoe goed de demping werkt en wat het effect voor de 
mariniers is. 
 
Wat verwachten wij: 

- Je bent bezig met een HBO/WO-opleiding Werktuigbouwkunde, Mechatronica of 
iets vergelijkbaars;  

- Ervaring met CAD-software zoals Autodesk Inventor, Fusion 360, Solidworks, 
Autocad of iets vergelijkbaars;  



     

                   

 
 
 
 
 
   

- 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.  


