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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?

Tijdens je afstuderen bij Backbone Systems zit je voornamelijk op 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 hactare. 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.

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 zo veel 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 gezamelijk 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 er toe 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 
georienteerd 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.



Opdracht 1. Multimodale reisplanner openbaar vervoer, vraag-afhankelijk vervoer en eigen 
vervoer. 
Je doet onderzoek naar een reisplanner die zowel het eigen vervoer (auto, fiets, lopen), vraag-
afhankelijk vervoer (zone-taxi, taxi, belbus, uber, huurfiets, huurauto) als het openbaar vervoer 
(bus, tram, metro, trein) kan combineren. De reisplanner kan informatie kan geven over: de beste 
manier om ergens te komen en hoeveel dit de reiziger kost. Je maakt hiervan ook een werkende 
oplossing. 

Opdracht 2. Zelflerend systeem voor rijtijden en servicetijden. 
Bij een plansysteem maak je veel gebruik van de beste inschatting die je kan maken voor de 
verwachtte rijtijd van een voertuig en de verwachtte servicetijd (de tijd dat je op een locatie bezig 
bent). Nu wil de theorie en de praktijk hierbij nog wel eens uit elkaar lopen en bij deze 
afstudeeropdracht maak je een zelflerend systeem om een goede inschatting van deze tijden te 
kunnen maken en ook om deze tijden aan te passen zodat de inschatting steeds beter wordt. Dus 
ook bij een plotselinge zware regenbui kan het systeem zich snel aanpassen.

Opdracht 3. Pakketbezorging met een tijdvenster van 10 minuten.
Je doet onderzoek naar hoe je aansturing moet doen en hoe je informatie moet verstrekken om te 
zorgen dat je bij pakketvervoer met een nauwkeurigheid van 10 minuten kan aangeven dat een 
pakket afgeleverd of opgehaald wordt. Momenteel is dat vaak een tijdblok van 2 uur en de stap 
naar 10 minuten is een grote uitdaging. De aansturing moet zo voorspelbaar mogelijk zijn en een 
minimaal aantal aanpassingen doen in de gecommuniceerde tijden met bezorger en ontvanger.

Opdracht 4. Openbaar vervoer met zelfrijdende voertuigen.
Het openbaar vervoer in Nederland wordt uitgevoerd met verschillende voertuigen met 
verschillende groottes. Ongeveer 4000 van deze voertuigen zijn bussen. Bussen rijden via vooraf 
vastgestelde routes en met een vooraf vastgestelde dienstregeling. Wat zou er nu in het openbaar 
vervoer veranderen als dit (gedeeltelijk) zelfrijdende voertuigen worden? Gaan bussen zelf routes 
bepalen? Welke voertuigen worden eerst zelfrijdend? Gaan de bussen zelf regelmaat controleren? 
Komt er meer verschil tussen grote en kleine voertuigen? Gaan mensen minder overstappen of 
juist meer? Hoe ziet aansturing van een zelfrijdende vloot er uit? Veel vragen waarop antwoord 
moet komen. Je doet onderzoek naar deze vragen, maakt simulaties en een softwareoplossing 
voor de (de)centrale aansturing.

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.


