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Wie is Backbone Systems? 
Backbone Systems is opgericht in 2011 en wij maken vooruitstrevende software voor het 
openbaar vervoer, het personenvervoer en het goederenvervoer. We zitten bij enkele grote 
vervoerbedrijven en wij lopen graag voorop in onze oplossingen en denkwijze. 

Waar doe je je werk? 
Het kantoor van Backbone Systems is gevestigd in kasteel Ampsen in Lochem, echt een 
prachtlocatie. Het kasteel uit de 17e eeuw is een heerlijk rustige werkplek op het landgoed 
van in totaal ongeveer 680 hectare. Je kan dan ook heerlijk stukken wandelen en genieten 
van de natuur als afwisseling voor als je druk bezig bent met je afstudeeropdracht. Het 
treinstation Lochem ligt ongeveer voor de ingang van het landgoed en het is van het station 
naar het kasteel 1,3 km lopen of 5 minuutjes fietsen. Het is tijdens je opdracht geen vereiste 
om dagelijks op locatie aanwezig te zijn. 

Begeleiding 
Bij je afstuderen wordt je natuurlijk ook vanuit Backbone Systems begeleid. Zelf hebben we 
ook relevante universitaire opleidingen afgerond en we zullen ook de tijd nemen om je goed 
te begeleiden tijdens deze belangrijke eindfase van je masteropleiding. Want hoewel de 
studie primair is bedoeld voor jou, vinden wij het natuurlijk ook leuk om zelf zoveel mogelijk 
te blijven leren en we blijven je intellectueel uitdagen. We zijn benieuwd naar je vragen, 
inzichten en de mogelijkheden die we samen kunnen ontdekken. 

Na het afstuderen 
Wij vinden het leuk om lange, succesvolle relaties te hebben met gedreven en kundige 
mensen. Tijdens het afstuderen zullen we elkaar allemaal goed leren kennen en bij het 
afstuderen heb je onderzoek gedaan naar iets dat uitdagend en relevant is. Het is zonde om 
na het afstuderen dingen weg te moeten gooien. Als er een wederzijdse ‘klik’ is, dan vinden 
wij het leuk om te kijken of je niet bij Backbone Systems zou willen werken om gezamenlijk 
verder dingen te ontwikkelen. Wij zien een afstudeerproject bij Backbone Systems niet 
alleen als een afsluiting van je studietijd maar ook als een springplank naar een uitdagende 
baan met werk dat ertoe doet. 

Eisen 
Het liefst zouden we van afstudeerders niets anders eisen dan beschikbaarheid, 
gedrevenheid en enthousiasme. Maar de afstudeeropdrachten bij Backbone Systems zijn 
uitdagend en om het traject succesvol te laten zijn moet je wel al een stuk kundigheid 
kunnen laten zien. Object georiënteerd kunnen programmeren en broncode kunnen laten 
zien van een aantal projecten van waar je al mee bezig bent geweest is voor ons belangrijk. 
En dan graag projecten buiten het curriculum om, bijvoorbeeld eigen projecten op Github of 
Bitbucket. Heb je andere dingen gedaan? Dan kan je dat natuurlijk ook laten zien, wij vinden 
alles wat je hebt gedaan interessant. 



De afstudeeropdrachten 
Wij hebben momenteel twee afstudeerplaatsen, maar er zijn meerdere opdrachten. Voor de 
opdrachten is het niet zo dat deze exact omkaderd en onwrikbaar zijn. We zullen met je 
praten over je interesses en kijken welke elementen van een opdracht goed bij je passen. 
De afstudeeropdrachten zijn daarom slechts kort omschreven. 

1. Verblijftijden goederenvervoer 
Een belangrijk onderdeel van goederentransport is het maken van een goede planning, 
waarmee orders zo efficiënt mogelijk afgehandeld worden. Planners proberen een goede 
inschatting te maken van de reistijd en de tijd die er op een locatie besteed wordt, zodat er 
ritten gemaakt kunnen worden die netjes binnen een dag uitgevoerd kunnen worden. 
Voor het inschatten van reistijden zijn er tal van mogelijkheden beschikbaar. De tijd die er op 
een locatie besteed wordt is echter veel specifieker voor het type producten of service dat 
het bedrijf levert. Hier komt het aan op ervaring van de planners die een inschatting moeten 
maken. 
Een systeem dat op basis van data de verblijftijden in kan schatten zou planners veel werk 
uit handen kunnen nemen en betere automatische routeoptimalisatie mogelijk maken. 
Voor deze opdracht ga je aan de slag met het maken van een algoritme dat verblijftijden kan 
voorspellen voor een transportbedrijf in Gelderland. Dit bedrijf levert naast het transport ook 
installatie op locatie, waardoor verblijftijden relatief lang zijn, en dus veel invloed hebben op 
een planning. Deze verblijftijden kunnen afhangen van meerdere factoren, zoals 
bijvoorbeeld het type te bezorgen product, het aantal producten, of er extra hulpmiddelen 
nodig zijn etc. Er is gedetailleerde historische data beschikbaar vanaf 2014 tot nu, met 
daarin de verblijftijden en orderdetails. 

 
2. Voorspellen aankomsttijden voor het Openbaar Vervoer 
Voordat je gaat reizen met het openbaar vervoer kijk je waarschijnlijk vaak even op een site 
of app om te kijken hoe je het beste bij je bestemming komt, en of er nog vertragingen zijn. 
De adviezen die hieruit komen geven je meestal een goed idee over hoe je bij je 
bestemming kan komen, maar het kan beter. Het reisadvies wordt gebaseerd op de 
dienstregeling, en van extra informatie over afwijkingen in aankomst- en vertrektijd bij haltes. 
Een dienstregeling is zo gemaakt da de vertrektijden bij een halte of station altijd netjes met 
hetzelfde interval verlopen (een bus komt bijvoorbeeld elk kwartier langs), zodat het niet te 
ingewikkeld wordt voor de reiziger. De realiteit gaat echter vaak net wat anders, door 
bijvoorbeeld drukte in de spits. 
Om betere adviezen te kunnen geven aan de reiziger kunnen we (open) data van 
uitgevoerde dienstregelingen gebruiken. Dit maakt het mogelijk om patronen te herkennen 
van afwijkingen.  
Ook geeft het de mogelijkheid om variatie in vertrektijden te voorspellen, waarmee de 
reiziger beter geïnformeerd kan worden. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat je de keuze hebt 
tussen twee routes. Een route is sneller, maar levert 5% van de tijd een grote vertraging op 
door een gemiste overstap. De tweede route duurt langer, maar heeft een veel kleinere kans 
op vertraging. Deze informatie kan je meenemen in het reisadvies. Voor deze opdracht ga je 



aan de slag met het ontwikkelen van een systeem voor het voorspellen van aankomsttijden 
van bussen in het openbaar vervoer op basis van historische data, dienstregelingen en live 
gegevens van afwijkingen. Deze voorspellingen kunnen gebruikt worden in applicaties om 
reizigers te adviseren. 

 
3. Intelligente omroepsystemen 
In het openbaar vervoer wordt een deel van de reisinformatie omgeroepen ("volgende 
halte...centraal station...hier graag overstappen voor reizigers richting Zwolle"). De afgelopen 
jaren zijn de technieken voor spraakgeneratie voor de consument enorm toegenomen: Siri, 
Google, Amazon...grote partijen hebben oplossingen. Omroepsystemen in het openbaar 
vervoer gebruiken nu vaak nog vooraf ingesproken berichten. Dit limiteert de flexibiliteit van 
de inhoud van de berichten en de mogelijkheid tot aanpassingen. Informeren in andere talen 
is lastig en voor additionele relevante informatie ben je aangewezen op de chauffeur ("de 
bus naar Groningen staat nog op u te wachten op platform G4"). Door de mededelingen met 
behulp van spraakgeneratie te maken op het moment dat ze nodig zijn, kan deze 
functionaliteit voor elke busreiziger aangeboden worden en kunnen meer slimmigheden in 
het systeem ingebouwd worden. Zo kunnen passagiers bijvoorbeeld op de hoogte gehouden 
worden van vertragingen, overstapmogelijkheden of geïnformeerd worden over de looproute 
van de bushalte naar het station. Binnen de opdracht onderzoek je bestaande voice 
systemen en bouw je een slim text-to-speech systeem dat informatie kan aanpassen aan de 
hand van actuele reisinformatie. Deze data wordt door Backbone Systems aangeleverd.  

4. Klantenservice tekst chatbot 
Het gebruik van geschreven tekst om met een computer te praten kan worden gebruikt om 
gebruikers via een natuurlijke manier met computers te laten communiceren. Voor het 
ophalen van een reisadvies is dit bijvoorbeeld: 'Ik wil zo snel mogelijk met de trein van 
Utrecht naar Nijmegen'. Een computer kan getraind zijn om dit soort zinnen te analyseren 
omdat ze een bepaalde structuur volgen. Het wordt een stuk interessanter als onduidelijkere 
tekst geanalyseerd kan worden en de computer vragen terug kan stellen indien de 
oorspronkelijke vraag niet duidelijk genoeg is. Bijvoorbeeld: 'Waarom is het altijd zo druk?' 
Indien deze vraag aan een helpdesk gesteld zou worden, zou de helpdesk waarschijnlijk 
eerst medeleven tonen ('Wat vervelend dat het druk was tijdens uw reis') en vervolgens 
proberen te achterhalen waar de klant deze drukte ervaren heeft ('Kunt u mij vertellen waar 
het druk was, zodat we kunnen kijken of we het in de toekomst kunnen voorkomen dat u 
daar last van heeft'). Door een intelligentere manier van analyseren van human-computer 
interaction kan de werkdruk op een klantenservice verlicht worden en de gebruikerservaring 
van de klant verbeterd worden. Met deze opdracht onderzoek je de mogelijkheden van het 
implementeren van extra intelligentie in chatbots die ingezet kunnen worden voor een 
klantenservice in het openbaar vervoer. 

Tijdspad 
Het starten van de afstudeerproject gaat in overleg en wij gaan er van uit dat je in 7 tot 9 
maanden je project af kan ronden. In principe is het al mogelijk om op korte termijn te starten 



Contact 
Voor extra informatie en het kenbaar maken van interesse voor een afstudeerplek kan je 
contact opnemen met Ferns Paanakker, 085-3030727 of je kan mailen naar 
info@backbonesystems.nl. 


