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Gewenst Startdatum : September 2009 (of later) Duur 
opdracht 

: 6 maanden 

      
Vestiging : TNO Informatie- en Communicatietechnologie 
   
Standplaats : Delft 
   
Marktsegment : Informatie-ontsluiting  
   
Soort opleiding : Informatica 
   
Opleidingsrichting : Visualisatie 
   
Opleidingsniveau : WO 
   
Afdeling : Multimediatechnologie 
   
Contactpersoon afdeling : Erik Boertjes 

erik.boertjes@tno.nl 
015-2857043 

   
Algemeen 
 

: TNO is een leidend, onafhankelijk kennisbedrijf dat vanuit haar expertise en onderzoek 
een belangrijke bijdrage levert aan de concurrentiekracht van bedrijven, organisaties, 
aan de economie en aan de kwaliteit van de samenleving als geheel. Door haar 
veelzijdigheid en capaciteit tot integratie van deze kennis neemt TNO een unieke 
positie in. Bij TNO werken ruim 4300 professionals. 

   
Jouw Werkgebied 
 

: TNO Informatie- en Communicatietechnologie is een uniek innovatiecentrum in 
Nederland, waarbinnen de ICT en Telecom disciplines van TNO zijn gebundeld. Wij 
helpen bedrijven, overheden en (semi-)publieke organisaties succesvol te innoveren 
met ICT.  
 
Overheden en bedrijven zetten ICT in om hun efficiency te vergroten en hun producten 
en diensten te innoveren. ICT maakt het mogelijk om de werkprocessen effectiever te 
organiseren, snellere interactie te verkrijgen met leveranciers en de gebruikers een 
betere informatievoorziening te bieden. Technologie is hierbij een belangrijk maar 
vooral ondersteunend sluitstuk. 
 
Multimedia technologie houdt zich bezig met media mining, presentation en delivery. 
Door de ICT ontwikkelingen van de afgelopen 10 jaar is de hoeveelheid beschikbare 
informatie zeer groot geworden (‘information overload’). Of het nu TV programma’s 
zijn, foto’s op je PC, het internet zelf, overheidsinformatie of de inhoud van het 
bedrijfsintranet: in alle gevallen is een overdaad aan informatie beschikbaar. 
 
Keyword gebaseerde zoek methodes bieden ondersteuning in situaties, waarin een 
gebruiker precies weet wat hij/zij zoekt. Deze technologie is effectief, als uitgebreide 
metadata beschikbaar is en de gebruiker in staat is de zoekvraag in keywords uit te 
drukken. 
 
Nieuwe manieren van zoeken zijn nodig wanneer: 

 de gebruiker niet precies weet wat hij zoekt, of slechts in kwalitatieve termen 
kan duiden waar hij interesse in heeft, bijvoorbeeld een ‘leuke’ film. In dit 
geval kan de gebruiker zijn vraag niet een helder formuleren, laat staan zijn 
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informatiebehoefte uit te drukken in keywords. 
 In het geval de gebruiker een indruk wil krijgen van de collectie: wat is er zoal 

beschikbaar, hoe liggen de verhoudingen tussen de aantallen verschillende 
documenten, etc. 

 In het geval er teveel resultaten zijn om te verkennen, denk bijvoorbeeld aan 
een zoekopdracht in Google. 

 
In deze gevallen moet de gebruiker verkennend navigeren door de collectie of een deel 
ervan. 
 

 
 

  

Jouw Taken 
 

: Deze opdracht richt zich op visualisatietechnieken om grote hoeveelheden content te 
ontsluiten. Dit levert de volgende onderzoeksvragen op. Hoe visualiseer je inzichtelijk 
de items in een collectie? Hoe kun je daarbij rekening houden met specifieke 
eigenschappen van items en de verbanden tussen die items? Welk type interactie is 
nodig om snel en de juiste content te ontdekken?  
 
Samen met de afstudeerder zullen we een specifiek domein selecteren, waarvoor we 
een concept uitwerken. De afstudeerder vertaalt dit concept naar een werkend 
prototype. Hierbij speelt ook media mining technologie een belangrijke rol. Dit is 
slimme technologie die betekenis toekent aan (multimedia) content. Samen met onze 
experts en begeleiders zullen we zoeken naar combinaties die dit probleem oplost.  
 
Het is een interessante en uitdagende opdracht waarbij je je op creatieve wijze mag 
bezighouden met ontwikkeling van instrumenten welke bedoeld zijn om te worden 
toegepast binnen grote Nederlandse bedrijven. Gedurende het afstuderen zal je door 
een ervaren medewerker van TNO Informatie- en Communicatietechnologie worden 
begeleid. Daarnaast krijg je de kans nauw samen te werken met een team van experts 
op het gebied van informatiebeveiliging. Indien het werk je goed bevalt, is er de kans 
om na afronding van je studie bij TNO Informatie- en Communicatietechnologie in 
dienst te treden. 
 

   
Jouw Kwaliteiten 
 

: We zoeken een enthousiaste WO afstudeerder Informatica of Elektrotechniek. Met 
kennis van visualisatietechnieken en een visie op het effectief inzetten ervan. Je hebt 
affiniteit met media mining technologie en krijgt energie van ideeën uitwerken tot een 
werkend prototype in samenwerking met je TNO collega’s.  
 

   
Jouw Balans 
 

: Je wilt werken aan de voorloper van jouw carrière. Een stage geeft de mogelijkheid om 
een kijkje te nemen bij wellicht jouw toekomstige werkgever. TNO gaat daarin een stap 
verder. Je neemt niet alleen een kijkje, jij en jouw kennis zijn essentieel voor onze 
innovaties. We hechten daarom veel waarde aan jouw persoonlijke en professionele 
ontwikkeling.  
 
Uiteraard wordt je goed begeleid tijdens je stage, tegelijkertijd geven we je de ruimte 
om jezelf te ontplooien. Vanzelfsprekend bieden we je een passende stagevergoeding 
aan.  
 
Als onderdeel van het selectieproces vragen wij kandidaten om een Verklaring Omtrent 
Gedrag (VOG) aan te leveren bij indiensttreding. De aanvraag periode voor een VOG 
verklaring varieert van 2 tot 3 weken, hier dient rekening mee te worden gehouden met 
betrekking tot de doorlooptijd tot aan de werkelijke startdatum. 

 


