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INLEIDING 
Zie jij je afstudeerstage als meer dan een verplicht onderdeel van je studie en wil je de ideale basis 

leggen voor een serieuze stap in je carrière? Dan ben je bij ons aan het juiste adres! Avanade heeft 

verschillende afstudeeropdrachten ontwikkeld voor ambitieuze studenten met een passie en talent 

voor Microsoft-technologie. Ook staan wij altijd open voor goede ideeën en initiatieven voor 

opdrachten. Als jij een leuk idee hebt voor een afstudeeropdracht dan gaan wij samen met jou aan de 

slag om deze vorm te geven. 

Avanade Nederland telt bijna 400 medewerkers en wereldwijd 30.000 professionals in 26 landen. Deze 

wereldwijde community vormt een ideale bron van informatie voor je onderzoek. Tijdens je stage heb 

je toegang tot onze internationaal ontwikkelde processen en methodes voor Microsoft .NET. Avanade 

biedt ook de mogelijkheid om tijdens de stage Microsoft certificeringen te behalen.  

AFSTUDEREN BIJ AVANADE 

Als afstudeerder bij Avanade krijg je twee begeleiders, een technisch begeleider en een 

procesbegeleider. Daarnaast bieden wij een stagevergoeding van € 500,- voor een bachelor student en 

€ 600,- voor een master student. Onze afstudeerders krijgen van ons een laptop tijdens de stage en 

hebben de mogelijkheid om deels vanuit kantoor en deels vanuit school of huis te werken.  

CONTACT 

Heb je interesse in een stageopdracht en wil je kennismaken met Avanade? Solliciteer dan via op de 

‘afstuderen bij Avanade’-vacature op onze website (www.werkenbijavanade.com). Wil je meer 

informatie mail dan Emma van den Berg en Duygu Ciftci op nl.recruitment@avanade.com. Wanneer je 

vragen of opmerkingen hebt, neem dan contact met ons op via 030 – 303 5432. 

OVER AVANADE  

Avanade levert bedrijf technologische oplossingen en managed services die klanten helpen om in de 

huidige digitale wereld optimale bedrijfsresultaten te behalen. Deze oplossingen worden ontwikkeld 

op basis van inzicht, innovatie en gedegen kennis van Microsoft-technologieën. Avanade’s diensten en 

oplossingen verbeteren prestaties, productiviteit en klantenloyaliteit bij organisaties in iedere markt. 

De organisatie wordt gevormd door een wereldwijd netwerk van consultants die beschikken over 

zakelijke, technische en industriële Microsoft-expertise. Zij bieden hoogwaardige oplossingen waarmee 

zij inspelen op de veranderende technologieën, on-premise, in de cloud of als managed service. 

Avanade is in 2000 opgericht door Accenture en Microsoft Corporation. Daarnaast is Accenture voor 

het merendeel eigenaar van Avanade. Avanade is al jaren op rij Top Employer gecertificeerd. Kijk voor 

meer informatie op onze website voor studenten.  

 

Avanade Netherlands BV 

Orteliuslaan 1000 

3528 BD Utrecht 

 

 

 

 

 

http://www.werkenbijavanade.com/
mailto:nl.recruitment@avanade.com
https://www.avanade.com/nl-nl/careers/your-career/student
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ONDERZOEKSGEBIEDEN 
Binnen Avanade hebben we een aantal primaire onderzoeksgebieden. Dit zijn gebieden waar 

momenteel veel nieuwe ontwikkelingen gaande zijn of waar wij van toegevoegde waarde kunnen zijn 

voor onze klanten. Naast de concrete afstudeeropdrachten die je in deze lijst vindt, is het ook mogelijk 

om uit deze onderzoeksgebieden zelf een opdracht samen te stellen. Uiteraard zijn we bereid je hierbij 

te helpen. 

ADVANCED SOFTWARE ENGINEERING 

Het onderzoeksgebied advanced software engineering omvat een aantal onderwerpen die voor 

Avanade zeer relevant zijn: (automated) testing, distributed computing, enterprise application 

integration (EAI), design patterns & practices, maar ook application lifecycle management (ALM), 

security en architectuur. 

DATA & ANALYTICS 

Data & Analytics is gericht op het verzamelen en analyseren van informatie over klanten, 

beslissingsprocessen, concurrentie, markttoestand en algemene economische, technologische en 

culturele trends, teneinde beslissings-ondersteunende informatie (intelligence) te verkrijgen. Het 

onderzoeksgebied BI heeft zowel een technologische invalshoek als een business perspectief. 

Kernstappen zijn verzamelen, omvormen, analyseren en presenteren van informatie. In de Microsoft 

wereld heb je voor Data & Analytics met name te maken met de SQL Server productlijn. 

CLOUD COMPUTING 

Microsoft heeft de afgelopen jaren uitgebreid geïnvesteerd in cloud computing, met als resultaat een 

breed portfolio van cloud producten: naast een aantal serverproducten die door Microsoft naar de 

cloud gebracht zijn, biedt Microsoft het Microsoft Azure platform. Microsoft Azure biedt alle 

bouwstenen – computing, storage, integration, security en nog veel meer – om robuuste en schaalbare 

toepassingen in de cloud te realiseren. 

EXPERIENCE DESIGN  

Onze missie is om de oplossingen die Avanade aan haar klanten levert passend, gebruikersvriendelijk 

en mooi te maken. Wij doen dit door te kijken wie de eindgebruiker is, waar deze oplossing gebruikt 

gaat worden en wat de eindgebruiker nodig heeft. Door dit centraal te stellen, is de uiteindelijke 

oplossing succesvol. Wij helpen de klant, nog voordat een deal is gesloten, met het bedenken van wat 

ze precies van Avanade nodig hebben. Tijdens de ontwikkeling werken we als onderdeel van het 

ontwikkelteam en leveren we diensten en materialen om het team te helpen een oplossing te maken 

die zo goed mogelijk aansluit bij de eindgebruiker. 

INFRASTRUCTURE  

Infrastructure staat binnen Avanade ook wel bekend als SE ofwel System Engineering en betreft alles 

wat te maken heeft met het inrichten en beheren van werkplekken, server farms en complete data 

centers. Hier gebruiken we Microsoft technologie die ervoor zorgen dat gebruikers in grote enterprise 

omgevingen (5.000+ users) probleemloos, high available, high performance en secure kunnen werken. 

Voorbeelden hiervan zijn Microsoft Intune, Configuration Manager, PowerShell, Azure AD, Azure 

Secutiry Center, etc 
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MICROSOFT DYNAMICS 365 FOR OPERATIONS 

Microsoft Dynamics 365 for Operations is complete ERP-software van Microsoft voor middelgrote en 

grote organisaties. Het is wereldwijd inzetbaar en gemakkelijk te integreren met andere oplossingen 

en technologieën. Dynamics 365 for Operations is het hart van de complete platformoplossing en 

daarmee van alle andere Microsoft technologieën die in de oplossing meegenomen worden. Daarom 

hebben implementaties veel impact op de organisatie. Het change element – vergroten draagvlak voor 

acceptatie van de nieuwe software - wordt daardoor extra belangrijk. 

MICROSOFT DYNAMICS 365 

Microsoft Dynamics 365 brengt de mogelijkheden van ERP, CRM en Office 365 samen. Het maakt deel 

uit van de volgende generatie intelligente bedrijfsapplicaties die organisaties helpen te groeien en zich 

te ontwikkelen en transformeren. Ze helpen bij het managen van specifieke bedrijfsfuncties voor sales, 

klantenservice, operations, finance, buitendienst, projectservice-automatisering, marketing en 

klantdata. 
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Azure Cloud & Security 
Omschrijving 

In deze opdracht vragen we je om na te denken en te onderzoeken welke 

Azure services gebruikt kunnen worden om IT-beveiligingsprocessen te 

kunnen ondersteunen, met als focusgebieden vulnerability management 

en technical state compliance. Op basis van je onderzoek breng je een 

advies uit en beschrijf je een referentie architectuur met stappenplan 

voor implementatie. Probleemstelling: 

Een klant van Avanade is actief in 28 landen wereldwijd en is door 

overnames en fusies in korte tijd meer dan verdubbeld. Door deze 

enorme groei en organisatorische wijzigingen, zijn de nodige zorgen 

ontstaan over de IT-infrastructuur omtrent kwaliteit en continuïteit. 

Vanwege de aanwezigheid in zoveel landen en de recente 

ontwikkelingen op het gebied van wetgeving rondom privacy en security, 

zijn de verplichtingen voor de klant vele malen groter dan in voorgaande 

jaren. Om deze redenen heeft de CIO van de klant besloten om een 

rigoureuze herstructurering door te voeren. Deze moet vorm krijgen 

door het adopteren van een ‘cloud-first’ strategie en het ontwikkelen en 

centraliseren van de IT-infrastructuur componenten op het Microsoft 

Azure platform. Belangrijk hierbij dat de klant op het gebied van remote 

werken meer flexibiliteit richting de medewerkers wil bieden. Inmiddels 

heeft de security officer van de klant al een aantal ‘security architectuur 

baselines’ opgesteld waarin securityinstellingen beschreven staan die van 

toepassing zijn op de huidige en nieuwe cloud omgeving. Vanwege de 

compliance verplichtingen en het risico dat de aandeelhouders lopen is 

men verplicht een strikt compliance programma te definiëren en uit te 

voeren.  

Door deze compliancy verplichtingen heeft de security officer meer 

inzicht nodig in de mogelijkheden die cloud platform security biedt. Dat 

is de reden dat deze om een cloud platform security analyse heeft 

gevraagd, met als doel uiteindelijk de juiste keuzes te maken welke 

Microsoft Azure functionaliteit gebruikt kan worden ten behoeve van 

cloud security en privacy compliance. Inhoudelijk betekent dit extra 

functionaliteit, configuratie(scripts), rapportages en monitoring 

functionaliteit. 

 

Gebruikte technieken 

Microsoft Azure 

 

 Infrastructure 

Het onderzoeksgebied 

Infrastructure focust op alles wat te 

maken heeft met Infrastructuur. 

Hierbij wordt binnen de 

aandachtsgebieden Cloud 

transformatie, collaboratie en 

werkplek gebruik gemaakt van de 

allernieuwste technieken zoals 

Azure, Office 365 en Windows 10. 
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Azure Cloud & Software Defined WAN 
Omschrijving 

In deze opdracht vragen we je na te denken om te onderzoeken wat een 

SD-WAN nou precies is. Hoe werkt de techniek, wat zijn de voor- en 

nadelen en welke oplossingen zijn er beschikbaar om een SD-WAN goed 

laten integreren met het Microsoft Azure Platform. Op basis van jouw 

onderzoek breng je een advies uit, beschrijf je een referentie architectuur 

plus de globaal te nemen stappen om jouw oplossing te implementeren. 

In de wereld van vandaag zijn IT-organisaties constant op zoek naar 

innovatieve oplossingen om de bedrijfsdoelstellingen bereiken. Internet 

is sinds jaar en dag een cruciale factor hierin en ook niet meer weg te 

denken uit een standaard IT-infrastructuur.  

In de beweging naar IT as a Service, waarbij de termen IaaS, Paas en SaaS 

inmiddels gemeengoed zijn geworden, worden IT-services niet meer over 

dure, beveiligde en hoog beschikbare MPLS-netwerken of vaste point-to-

point verbindingen geleverd, maar wordt er gebruik gemaakt van het 

internet. 

Internet biedt echter niet de garantie op veiligheid en stabiliteit zoals een 

MPLS-netwerk of vaste verbinding dat wel biedt, maar is wel relatief 

goedkoop, flexibel en eenvoudig leverbaar. Software Defined Wide Area 

Networks (SD-WAN’s) lijken hierbij een uitkomst te kunnen bieden. 

Voor bedrijven die aan de slag willen met SD-WAN, is het soms moeilijk 

om te weten waar te beginnen: het aanbod van leveranciers is enorm en 

de onderlinge verschillen zijn groot. Hier lopen klanten van Avanade ook 

tegenaan.  

 

Gebruikte technieken 

Microsoft Azure; SD-WAN 

 

 

 Infrastructure  

Het onderzoeksgebied 

Infrastructure focust op alles wat te 

maken heeft met Infrastructuur. 

Hierbij wordt binnen de 

aandachtsgebieden Cloud 

transformatie, collaboratie en 

werkplek gebruik gemaakt van de 

allernieuwste technieken zoals 

Azure, Office 365 en Windows 10. 
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Blockchain en DevOps  
 

Omschrijving 

Iedereen die ervaring heeft met blockchain, weet dat er een 

heleboel zaken nog niet out-of-the-box werken. Denk hierbij 

aan het debuggen van contracten of het opzetten van een 

nieuwe omgeving. Er zijn verschillende tools die allemaal een 

eigen aanpak hebben, zonder dat ze goed geïntegreerd zijn 

met elkaar. 

Tijdens deze opdracht zal je gaan onderzoeken hoe je een 

DevOps-omgeving kan opzetten voor blockchains. Denk hierbij 

aan het automatisch deployen van contracten naar een ‘test’-

blockchain, automatisch unit-tests uitvoeren als onderdeel van 

je deployment en de evolutie van je smart contract (e.g. het 

upgraden of migreren van de smart contract). 

Ook ga je onderzoeken welke tools het best passen bij de 

ontwikkeling van Smart Contracts binnen een DevOps-

omgeving. Punten die je meeneemt zijn o.a. integratie met 

bestaande tools, gebruikersgemak voor ontwikkelaars en 

geschiktheid van de tools i.c.m. automated builds en automated 

deployments. 

Aan het einde van dit onderzoek zal je een prototype 

ontwikkelen van een DevOps-omgeving waarin al deze punten 

naar voren komen. 

 

 

Gebruikte technieken 

Visual Studio, Azure DevOps, Smart Contracts, Unit Testing, 

PowerShell 

 

 Advanced Software Engineering 

Het onderzoeksgebied advanced 

software engineering omvat een 

aantal brede onderwerpen die 

voor Avanade zeer relevant zijn: 

(automated) testing, distributed 

computing, enterprise application 

integration (EAI), design patterns 

& practices, maar ook application 

lifecycle management (ALM), 

security en architectuur. 

 

Niveau 

HBO/WO 
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Blockchain: traceren van goederen via de 

Blockchain 
 

Omschrijving 

Leasemaatschappijen investeren veel geld in materialen die ze 

aanbieden aan hun klanten, zoals auto’s, vliegtuigen en 

apparatuur. Deze materialen worden voor korte of langere 

termijn gebruikt door de klant. Voor een leasemaatschappij is 

het moeilijk in te schatten hoe met deze materialen is 

omgegaan. Aan het einde van de leaseperiode is in veel 

gevallen meer nodig dan alleen een oppervlakkige controle van 

het materiaal. Om meer grip te krijgen op deze situatie wil een 

leasemaatschappij veel meer inzicht krijgen in het dagelijkse 

gebruik en het onderhoud van het geleasede materiaal. De 

grote uitdaging zit hier in het verkrijgen van de meetgegevens 

op een betrouwbare manier in een complexe omgeving met 

verschillende leveranciers, klanten en andere belanghebbenden. 

De oplossing: Internet of Things (IoT). 

Tijdens je stage ga je oplossingen vinden voor de o.a. volgende 

vraagstukken: 

- Hoe kan je IoT koppelen aan blockchain technologie. 

- Hoe kan je gegarandeerd betrouwbare gegevens 

verzamelen (non-repudiation). 

- Hoe verkrijg je de juiste inzichten in deze verzamelde 

data. 

 

 

Gebruikte technieken 

Visual Studio, Azure DevOps, Azure, IoT, blockchain 

 

 Advanced Software Engineering 

Het onderzoeksgebied 

advanced software engineering 

omvat een aantal brede 

onderwerpen die voor Avanade 

zeer relevant zijn: (automated) 

testing, distributed computing, 

enterprise application 

integration (EAI), design 

patterns & practices, maar ook 

application lifecycle 

management (ALM), security en 

architectuur. 

Niveau 

HBO/WO 
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Blockchain: het zetten van een handtekening 
 

Omschrijving 

Blockchain maakt het mogelijk om gegevens op te slaan die 

inzichtelijk en te wijzigen zijn vanuit verschillende 

belanghebbende partijen. Dat kan onder andere met behulp 

van Smart Contracts. De vraag is hoe we Smart Contracts in 

kunnen zetten zodat gebruikers van een systeem op een zo 

gebruiksvriendelijk en transparant mogelijke manier gegevens 

kunnen wijzigen en goedkeuren in een blockchain? Denk hierbij 

aan het ondertekenen van documenten of het uitgeven van 

diploma’s door een medewerker van een opleidingsinstituut. 

Tijdens deze stage ga je oplossingen vinden voor o.a. de 

volgende vraagstukken: 

- Hoe kan Smart Contracts worden ingezet voor het 

goedkeuren van gegevens of documenten? 

- Hoe maken we het zetten van een digitale 

handtekening zo gebruiksvriendelijk mogelijk? 

- Hoe ziet een gebruiker snel en duidelijk, welke 

handtekeningen legitiem zijn en door wie deze zijn 

gezet? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gebruikte technieken 

Visual Studio, Azure DevOps, Azure, IoT, blockchain 

 

 Advanced Software Engineering 

Het onderzoeksgebied 

advanced software engineering 

omvat een aantal brede 

onderwerpen die voor Avanade 

zeer relevant zijn: (automated) 

testing, distributed computing, 

enterprise application 

integration (EAI), design 

patterns & practices, maar ook 

application lifecycle 

management (ALM), security en 

architectuur. 

Niveau 

HBO/WO 
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Blockchain: supply-chain op de blockchain 
 

Omschrijving 

Het wordt steeds belangrijker voor productiebedrijven om 

inzicht te krijgen in hun productieketen. Door het groeiende 

aantal toeleveranciers is het lastig om grondstoffen, 

halffabricaten en eindproducten te volgen over de gehele 

keten. Data is vaak incompleet, onbetrouwbaar of helemaal niet 

beschikbaar. 

Binnen deze opdracht zal je gaan onderzoeken hoe blockchain 

kan helpen bij het beheren van een supply-chain. Je zal moeten 

onderzoeken op welke fronten blockchain meerwaarde biedt. 

Tijdens je afstudeerstage onderzoek je: 

- Hoe je echte producten binnen een blockchain 

kanvastleggen 

- Welke acties er kunnen gebeuren met de producten, 

die zijn vastgelegd op de blockchain. 

- Hoe verschillende partijen binnen een supply-chain met 

elkaar, via de blockchain, kunnen interacteren. 

- Hoe je ervoor zorgt dat de blockchain de huidige status 

van de supply-chain weerspiegelt. 

 

 

 

 

 

 

 

Gebruikte technieken 

Visual Studio, Azure DevOps, Azure, blockchain 

 

 

 Advanced Software Engineering 

Het onderzoeksgebied 

advanced software engineering 

omvat een aantal brede 

onderwerpen die voor Avanade 

zeer relevant zijn: (automated) 

testing, distributed computing, 

enterprise application 

integration (EAI), design 

patterns & practices, maar ook 

application lifecycle 

management (ALM), security en 

architectuur. 
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Blockchain: laat de consument eigenaar zijn van 

haar eigen data op de blockchain 
 

Omschrijving 

De komst van publieke blockchain toepassingen maakt het 

mogelijk om data uit te wisselen met verschillende partijen en 

tegelijkertijd toch zelf eigenaar te blijven van deze data. Hoe 

mooi zou het zijn als je een Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) 

hebt met daarin je medische gegevens, maar zo goed beveiligd 

dat alleen jij als gebruiker machtigingen voor delen van de data 

kunt uitdelen en ook weer kunt intrekken. 

Tijdens deze afstudeerstage onderzoek je: 

- Hoe data ecrypted kan worden opgeslagen op een 

publieke blockchain. 

- Hoe je deze data alleen inzichtelijk voor geselecteerde 

partijen kan maken. 

- Hoe je dit op een gebruiksvriendelijke manier realiseert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gebruikte technieken 

Visual Studio, Azure DevOps, Azure, IoT, blockchain 

 

 

 Advanced Software Engineering 

Het onderzoeksgebied advanced 

software engineering omvat een 

aantal brede onderwerpen die voor 

Avanade zeer relevant zijn: 

(automated) testing, distributed 

computing, enterprise application 

integration (EAI), design patterns & 

practices, maar ook application 

lifecycle management (ALM), 

security en architectuur. 

Niveau 

WO 
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(Federated) Cloud Identity  
 

Omschrijving 

Tot voor kort maakten organisaties vaak gebruik van een on-premise 

Microsoft Active Directory domein voor het beheren van identiteiten en 

toegangsrechten tot applicaties en data. Hierdoor was er één centrale 

plek voor de validatie van gebruikersnaam en wachtwoord, één centrale 

plek voor het beheer van accounts en één centrale plek voor beveiliging. 

Tegenwoordig maken klanten gebruik van verschillende diensten uit de 

publieke cloud, zoals Office 365, Dropbox, Google Drive, Salesforce. Wat 

we vaak zien gebeuren is dat dergelijke diensten door de organisatie 

aangeschaft worden, zonder tussenkomst van IT. Veelal wordt de data 

die op deze platformen wordt geplaatst ook nog eens gedeeld met 

contactpersonen die niet werkzaam zijn voor het bedrijf. Het gevolg is 

dat er geen aansluiting is op de centrale identity provider van de 

organisatie en er geen controle is op wie toegang heeft tot de 

desbetreffende applicatie(s) of bijbehorende (bedrijfs)data. 

In deze opdracht vragen we je na te denken op welke wijze IT-

organisaties kunnen monitoren welke cloud services er binnen een 

organisatie gebruikt worden. Hoe je deze laat aansluiten op het centrale 

identity management platform, op welke wijze je externe medewerkers 

(bijvoorbeeld op basis van federatie) toegang geeft tot deze applicaties 

en op welke wijze je deze toegang beheert en monitort.  

 

Gebruikte technieken 

Microsoft Azure, Microsoft Office 365 

 

 Infrastructure 

Het onderzoeksgebied 

Infrastructure focust op alles wat te 

maken heeft met Infrastructuur. 

Hierbij wordt binnen de 

aandachtsgebieden Cloud 

transformatie, collaboratie en 

werkplek gebruik gemaakt van de 

allernieuwste technieken zoals 

Azure, Office 365 en Windows 10. 
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De volgende stap in de evolutie van integratie 
 

Omschrijving 

20 jaar geleden waren er al colleges over een onderwerp wat 

destijds nog Enterprise Application Integration heette. En in de 

wereld waarin we nu leven is Integration belangrijker dan ooit. 

Dit komt door de recente ontwikkeling van oplossingen die 

gebruik maken van verschillende bestaande services.  

Integration heeft wel een verandering doorgemaakt. Voorheen 

werd alles als spaghetti aan elkaar geknoopt. Er was vooral 

moeite met het omzetten van berichtformaten. Inmiddels zijn 

deze transformaties tegenwoordig de simpelste stappen. Nu 

zijn de topics: resilience, reliability, security, non-repudiation 

(het niet kunnen ontkennen van het verstuurd hebben van een 

bericht) en nog veel meer. In toenemende mate zetten we 

cloud-based tools in om aan deze non-functional requirements 

te voldoen. 

In de Azure hoek kom je dan Azure Logic Apps, Azure API Apps, 

de Azure Service Bus en Azure API Management tegen. Wat je 

hiermee kan doen in een stage opdracht? Wat denk je van het 

ontwikkelen van een referentie architectuur voor bepaalde 

scenario’s, zoals het ontsluiten van bestaande backoffice data 

naar een nieuw mobile platform. Wat zijn best-practices? Welke 

data laat je waar en hoe ga je om met offline aanpassingen? 

Wat doe je aan Identity Management? Hoe versleutel je 

berichten zodat je er wel de voordelen uithaalt, maar niet de 

nadelen?  

Qua toepassingsgebieden kan je denken aan e-commerce 

omgevingen, waarbij informatie uit ERP-systemen of PIM 

(Project Information Management) oplossingen gecombineerd 

moeten worden met recommendation engines om een cross-

client (mobile, web, kiosk) klantervaring te realiseren. De focus 

van deze opdracht is op integratie, en kan naar keuze meer 

beschouwend en meer praktisch worden ingevuld.  

 

Gebruikte technieken 

Azure API Management, Azure Logic Apps, Azure Service bus, 

Azure Active Directory 

 

 

 Advanced Software Engineering 

Het onderzoeksgebied advanced 

software engineering omvat een 

aantal brede onderwerpen die voor 

Avanade zeer relevant zijn: 

(automated) testing, distributed 

computing, enterprise application 

integration (EAI), design patterns & 

practices, maar ook application 

lifecycle management (ALM), 

security en architectuur. 
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DevOps voor Data Science 
 

Omschrijving 

In deze opdracht doe je onderzoek naar het concept van DevOps voor 

Data Science en de toepassingen hiervan m.b.v de meest recente versies 

van Visual Studio en diverse Azure producten. Aan het einde van de 

opdracht ben jij instaat om te adviseren over DevOps voor Data Science en 

heb je een prototype gemaakt aan de hand van demo project in Azure. 

Data Science, Big Data en Analytics zijn buzz woorden die bij iedereen wel 

een belletje doen rinkelen. Door de adoptie van nieuwe technieken zoals 

IoT en actiever internetgebruik stijgt de hoeveelheid beschikbare data. 

Veel bedrijven adopteren analytics oplossingen om slim gebruik te maken 

van de beschikbare data. 

Hoewel data scientists programmeertools gebruiken om modellen te 

maken voor de ontwikkeling van Machine Learning applicaties, zijn ze vaak 

niet in staat om met de omgeving om te gaan tijdens het ontwikkelen van 

Machine Learning-modellen. Dit komt omdat tijdens de ontwikkelingsfase 

de modellen worden geschakeld tussen lokaal en cloud-gebaseerde 

omgevingen. Daarom vragen data scientists om een eenvoudiger 

mechanisme tijdens het afwisselen van beide omgevingen.  

Een oplossing zou DevOps voor Data Science zijn, Amazon SageMaker is 

een platform dat deze trend al eerder aankondigde. Een ander platform 

met een focus op DevOps voor Data Scientists is Azure ML Workbench. 

Gebruikte technieken 

Visual Studio (VSTS) en Azure ML Workbench. 

 Data & Analytics 

Data & Analytics is gericht op het 

verzamelen en analyseren van 

informatie over klanten, 

beslissingsprocessen, concurrentie, 

markttoestand en algemene 

economische, technologische en 

culturele trends, teneinde 

beslissingsondersteunende 

informatie (intelligence) te 

verkrijgen. Het onderzoeksgebied 

BI heeft zowel een technologische 

invalshoek als een business 

perspectief. Kernstappen zijn 

verzamelen, omvormen, analyseren 

en presenteren van informatie. In 

de Microsoft wereld heb je voor 

Data & Analytics met name te 

maken met de SQL Server 

productlijn.  
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Dynamics 365 Business Platform 
  

Omschrijving 

Naast bestaande Dynamics 365 applicaties zoals het ERP- en CRM-

platform, focust Microsoft op het bieden van een volwaardig geïntegreerd 

Business Platform waarin alle data van een bedrijf samenkomt en dat dient 

als basis voor alle bedrijfsapplicaties, onafhankelijk of deze van Microsoft 

zijn of niet. De ontwikkelingen van dit Business Platform gaan snel en zijn 

uitdagend. Juist daarom ligt hier voor jou een mooie opdracht. 

In deze opdracht kan je het Business Platform compleet doorlichten en in 

kaart brengen. Hierin kun je kiezen voor een functionele (business) 

benadering of een focus waarbij je de technologie onder het platform 

onderzoekt en in kaart brengt. In beide gevallen is het de bedoeling dat je 

onderzoek bijdraagt aan de kennis voor Avanade rondom dit nieuwe 

platform: wat zijn de mogelijkheden, waar liggen de uitdagingen en wat 

zijn de kansen voor Avanade met het gebruikt van dit platform. 

Als afstudeerder maak je deel uit van Avanade’s CRM- of ERP-Community. 

Je werkt samen met collega’s die veel ervaring hebben rondom deze 

applicaties, maar ook nog nieuw zijn rondom het Business Platform. Van 

jou wordt dan ook een zekere zelfstandigheid gevraagd in het 

onderzoeken van de mogelijkheden. Jij kan ons na je onderzoek leren hoe 

wij dit platform goed in kunnen zetten, zodat het platform meerwaarde 

biedt voor onze klanten. 

 

Gebruikte technieken 

Microsoft Dynamics 365 

 Microsoft Dynamics 365 

Microsoft Dynamics 365 brengt de 

mogelijkheden van ERP, CRM en 

Office 365 samen. Het maakt deel 

uit van de volgende generatie 

intelligente bedrijfsapplicaties die 

organisaties helpen te groeien en 

zich te ontwikkelen en 

transformeren. Het combineert de 

mogelijkheden van CRM en ERP, 

die naadloos met elkaar integreren. 

Ze helpen bij het managen van 

specifieke bedrijfsfuncties voor 

sales, klantenservice, operations, 

finance, buitendienst, 

projectservice-automatisering, 

marketing en klantdata. Samen met 

Accenture is Avanade ’s werelds 

grootste Dynamics 365-partner. 

 

Niveau 

HBO / WO 
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Dynamics 365: Razendsnelle ontwikkeling vs. De 

veranderende klantvraag 
  

Omschrijving 

De ontwikkelingen rondom Dynamics 365 vanuit Microsoft gaan 

razendsnel. Ondertussen staat ook de ‘Digital Transformation’ van onze 

bestaande en nieuwe klanten niet stil. Hoe kunnen beide ontwikkelingen 

met elkaar in lijn gebracht worden, zodat deze nog beter aansluiten? 

In deze opdracht sta je stil bij de uitdagende en visionaire koers die 

Microsoft heeft uitgezet rondom het Dynamics 365 platform en vergelijk je 

deze met de Imagine 2020 visie van Avanade. Hoe sluiten beide aan, waar 

kunnen we als ERP- en CRM-community en Market Unit profiteren van 

deze aansluiting en waar liggen onder potentiële kansen? Hoe kan dit 

platform optimaal worden ingezet en wat betekent de samenvoeging van 

alle Business Applicaties door Microsoft op één platform voor Avanade als 

organisatie? 

Jij gaat als afstudeerder aan de slag bij onze ERP Talent Community en 

werkt nauw samen met onze Market Unit, die verantwoordelijk is voor het 

bepalen van onze ‘offerings’ richting onze klanten. Je bent zowel 

geïnteresseerd in de productontwikkeling, als in bestaande 

marktwerkingen en weet deze te combineren, met input en ondersteuning 

van enthousiaste collega’s.  

 

 

 

Gebruikte technieken 

Microsoft Dynamics 365 

 Microsoft Dynamics 365 

Microsoft Dynamics 365 brengt de 

mogelijkheden van ERP, CRM en 

Office 365 samen. Het maakt deel 

uit van de volgende generatie 

intelligente bedrijfsapplicaties die 

organisaties helpen te groeien en 

zich te ontwikkelen en 

transformeren. Het combineert de 

mogelijkheden van CRM en ERP, 

die naadloos met elkaar integreren. 

Ze helpen bij het managen van 

specifieke bedrijfsfuncties voor 

sales, klantenservice, operations, 

finance, buitendienst, 

projectservice-automatisering, 

marketing en klantdata. Samen met 

Accenture is Avanade ’s werelds 

grootste Dynamics 365-partner. 

 

 

 

Niveau 

HBO / WO 
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Dynamics 365 en de Common Data Service voor 

Applicaties 
  

Omschrijving 

Integraties van bedrijfsapplicaties zoals ERP- en CRM-systemen kunnen 

een complexe aangelegenheid zijn. Door de introductie van de Common 

Data Service (CDS) als onderdeel van het Dynamics 365 Business Platform, 

moet de integratie tussen systemen een stuk eenvoudiger worden. Maar is 

deze CDS-functionaliteit klaar om toegepast te worden bij klanten? Hoe 

kunnen we als Avanade CDS inzetten in onze integratie architectuur? Waar 

liggen de veranderingen ten opzichte van wat we nu doen en welke 

kansen biedt deze nieuwe functionaliteit Avanade? Dit zijn het soort 

vragen waar jij je in deze afstudeeropdracht op kunt richten. Je krijgt 

toegang tot alle benodigde systemen en kunt onderzoeken welke 

mogelijkheden er zijn, wat de voor- en nadelen zijn van het gebruik van de 

Common Data Service en hoe we dit platform in kunnen zetten bij nieuwe 

en bestaande klanten. 

Je studeert af binnen de ERP- en/of CRM-community en werkt samen met 

onze technische en functionele collega’s om een volledig beeld te krijgen 

van de mogelijkheden. Aangezien dit platform nieuw is, wordt er van je 

gevraagd dat je zelf in staat bent op onderzoek uit te gaan en deze 

opdracht vorm te geven.  

 

 

Gebruikte technieken 

Microsoft Dynamics 365 

 Microsoft Dynamics 365 

Microsoft Dynamics 365 for 

Operations is complete ERP-

software van Microsoft voor 

middelgrote en grote organisaties. 

Het ondersteund de primaire 

processen van klanten, denk aan 

financieel, logistiek, inkoop, 

verkoop, CRM, service management 

etc. Het is wereldwijd inzetbaar en 

gemakkelijk te integreren met 

andere oplossingen en 

technologieën. Dynamics 365 for 

Operations is het hart van de 

complete platformoplossing en 

daarmee van alle andere Microsoft 

technologieën die in de oplossing 

meegenomen worden. Daarom 

hebben implementaties veel impact 

op de organisatie. Het change 

element wordt daardoor extra 

belangrijk.  

 

Niveau 

HBO / WO 
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Dynamics 365 & GDPR/AVG-wetgeving 
  

Omschrijving 

Met de introductie van de GDPR-wetgeving, in Nederland ook bekend als 

de AVG-wetgeving, is het vastleggen van persoonlijke data door bedrijven 

een thema waarmee elk bedrijf bezig is. Wat betekent de GDPR voor een 

organisatie, hoe moet je als bedrijf omgaan met bijvoorbeeld het verzoek 

van een klant om alle vastgelegde informatie te kunnen overleggen of hoe 

ga je om met het recht van een relatie om ‘vergeten’ te worden? Voor 

Avanade is het van belang dat we onze klanten hierin kunnen adviseren 

rondom de Business applicaties die we leveren, gebaseerd op het 

Dynamics 365 platform. Vanzelfsprekend introduceert Microsoft de 

benodigde tools om te voldoen aan deze nieuwe wetgeving, maar het is 

aan de partners zoals Avanade om deze tools op de juiste manier voor 

onze klanten in te zetten. 

Als onderdeel van deze afstudeeropdracht onderzoek jij wat de nieuwe 

GDPR-wetgeving inhoudt, hoe Microsoft deze wetgeving geheel of 

gedeeltelijk in het Business Platform heeft opgenomen en hoe wij onze 

klanten kunnen helpen om te zorgen dat ze voldoen aan deze GDPR-

wetgeving. Daarbij kun je het praktische gebruik van het systeem 

combineren met het uitwerken van bedrijfsprocessen rondom GDPR en 

het vormgeven van instructie en trainingsmateriaal dat we voor onze 

klanten kunnen toepassen. 

Je voert deze opdracht uit als onderdeel van onze ERP-community, maar 

er is ook de mogelijkheid om deze opdracht breder te trekken en ook de 

andere Business applicaties van Microsoft zoals CRM hierin mee te nemen.  

 

Gebruikte technieken 

Microsoft Dynamics 365 

 Microsoft Dynamics 365 

Microsoft Dynamics 365 for 

Operations is complete ERP-

software van Microsoft voor 

middelgrote en grote organisaties. 

Het ondersteund de primaire 

processen van klanten, denk aan 

financieel, logistiek, inkoop, 

verkoop, CRM, service management 

etc. Het is wereldwijd inzetbaar en 

gemakkelijk te integreren met 

andere oplossingen en 

technologieën. Dynamics 365 for 

Operations is het hart van de 

complete platformoplossing en 

daarmee van alle andere Microsoft 

technologieën die in de oplossing 

meegenomen worden. Daarom 

hebben implementaties veel impact 

op de organisatie. Het change 

element wordt daardoor extra 

belangrijk.  

 

Niveau 

HBO / WO 
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Een wildgroei aan API’s 
 

Omschrijving 

Tegenwoordig ontsluiten we steeds meer services via API’s 

zodat externe ontwikkelaars hier ook mee aan de slag kunnen. 

Hierdoor wordt innovatie op een compleet andere manier 

gestimuleerd. Eén van de tools hiervoor is Microsoft’s API 

Management. Deze tool draait in Azure en biedt vele functies 

om het beheren van API’s makkelijker te maken, waardoor meer 

tijd vrijgemaakt kan worden om nieuwe systemen te 

ontwikkelen. 

Helaas zorgt het gemak hiervan ervoor dat er wel erg veel 

mogelijkheden zijn, zowel voor interne als externe 

ontwikkelaars. Hierdoor kunnen we het overzicht snel 

kwijtraken, wat onbedoelde gevolgen met zich meebrengt. Hoe 

kunnen we ervoor zorgen dat de API’s op lange termijn 

werkbaar blijven in een continu veranderende backend 

omgeving (lifecycle management)? En hoe zorgen we ervoor 

dat wanneer er iets ‘obsolete’ dreigt te worden, dat de externe 

ontwikkelaars die hiervan gebruik maken op tijd op de hoogte 

gebracht worden? 

 

 

Gebruikte technieken 

Azure API Management 

 

 

 Advanced Software Engineering 

Het onderzoeksgebied advanced 

software engineering omvat een 

aantal brede onderwerpen die voor 

Avanade zeer relevant zijn: 

(automated) testing, distributed 

computing, enterprise application 

integration (EAI), design patterns & 

practices, maar ook application 

lifecycle management (ALM), security 

en architectuur. 
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Infrastructure as Code 
 

Omschrijving 

In deze opdracht vragen we je om een advies uit te brengen over de 

tooling die gebruikt kan worden voor het opzetten van de deployment 

infrastructure, op welke wijze deze het beste geconfigureerd kan worden 

en hoe dit het beste een geautomatiseerde CI/CD pipeline kan leveren. 

Daarnaast geef je aan welke voor- en nadelen de beschikbare tooling 

kent, inclusief eventuele kosten. 

Een klant van Avanade ontwikkelt in-house applicaties. Momenteel is er 

onvoldoende infrastructuur capaciteit beschikbaar voor het 

professionaliseren van de ontwikkelomgeving en wil men de 

ontwikkelomgeving onder gaan brengen op het Microsoft Azure 

platform.  

De klant is zeer geïnteresseerd in Infrastructure as Code en Agile 

infrastructuur en is op zoek naar de juiste tools voor het beschrijven, 

uitrollen en testen van de cloud infrastructuur. 

Men verwacht namelijk door middel van Infrastructure as Code sneller in 

te kunnen spelen op wijzigende requirements vanuit het applicatie 

ontwikkel team. Daarnaast wil men op deze wijze zorgen voor een 

consistente omgeving. De benodigde infrastructuur bestaat uit een 

combinatie van IaaS en Paas oplossingen binnen het Microsoft Azure 

Platform. 

De in house applicaties maken onder andere gebruik van: 

• virtuele machines (IaaS) met Linux en Windows Server en docker 

containers (in Docker CE op Linux) in verschillende netwerken 

met koppelingen en firewalls tussen deze netwerken 

• PostgreSQL database (PaaS) 

• DNS services 

Van de tooling wordt verwacht dat deze infrastructuur kan worden 

gedeployed middels parameterising in afzonderlijke productie, test en 

acceptatie omgevingen. 

 

Gebruikte technieken 

Microsoft Azure, Azure ARM templates, Diverse tools zoals Terraform, 

Chef, etc. 

 

 Infrastructure 

Het onderzoeksgebied 

Infrastructure focust op alles wat te 

maken heeft met Infrastructuur. 

Hierbij wordt binnen de 

aandachtsgebieden Cloud 

transformatie, collaboratie en 

werkplek gebruik gemaakt van de 

allernieuwste technieken zoals 

Azure, Office 365 en Windows 10. 
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Office 365 & Data leakage prevention 
 

Omschrijving 

Wereldwijd maken organisaties gebruik van de functionaliteit van 

Microsoft Office 365. De bedrijfsinformatie van deze organisaties wordt 

daardoor opgeslagen binnen het publieke Cloud platform van Microsoft.  

Het beschermen van gegevens is een prioriteit voor klanten van Avanade. 

Medewerkers dienen zorgvuldig om te gaan met niet alleen bedrijfsdata 

maar ook persoonsgegevens. Hierbij is de uitdaging dat medewerkers 

zich niet altijd bewust zijn van hoe ze met data om moeten gaan. 

Daarnaast wordt de controle en rapportage over de beweging van data 

voor organisaties steeds belangrijker.  

Microsoft Office 365 Data Loss Prevention (DLP) biedt antwoord op 

bovenstaande uitdaging en helpt bij het identificeren, het monitoren en 

beschermen van gevoelige informatie door middel van diepgaande 

inhoudsanalyse. Maar hoe pak je het inrichten van DLP aan? Wat levert 

het wel en wat niet? Welke keuzes moet een organisatie maken en op 

welke manier kun je de techniek richten? 

Binnen deze opdracht vragen we je na te denken op welke wijze 

organisaties DLP dienen in te richten, om de data die binnen Office 365 

wordt opgeslagen te beschermen. Op basis van je onderzoek breng je 

een advies uit en beschrijf je een referentie architectuur met een 

stappenplan voor implementatie. 

Gebruikte technieken 

Microsoft Office 365 

 

 Infrastructure 

Het onderzoeksgebied 

Infrastructure focust op alles wat te 

maken heeft met Infrastructuur. 

Hierbij wordt binnen de 

aandachtsgebieden Cloud 

transformatie, collaboratie en 

werkplek gebruik gemaakt van de 

allernieuwste technieken zoals 

Azure, Office 365 en Windows 10. 
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Owning the customer experience 
 

Omschrijving 

Contact met consumenten verloopt over allerlei kanalen: fysiek, 

online, mobiel, via social media, et cetera. Er zijn al talloze 

strategieën versleten om deze te hanteren, zoals Mobile-first de 

laatste jaren. Tegenwoordig wordt dit anders aangepakt en 

heeft Omnichannel z’n intrede gemaakt: de consument staat 

centraal aan alle kanalen. Hoe zorg je voor een consistente 

ervaring over alle kanalen? Het gevaar wanneer je een klant 

over meerdere kanalen bedient is dat de ervaring over deze 

kanalen inconsistent is en zelfs de informatie inconsistent kan 

zijn over kanalen. Voor een consument is dit een heel negatieve 

ervaring. Los van deze negatieve ervaring wil je ook kunnen 

meten hoe efficiënt je kanalen zijn voor jouw business. De 

vraag die bij deze opdracht centraal staat is: “Hoe kan je je 

consument op de meest consistente en efficiënte manier 

bedienen?” Voor deze opdracht werken we met een casus van 

één van onze klanten. Bij deze klant werken we al met Sitecore, 

en je opdracht zal dan ook vanuit hier verder gaan.  

Jouw opdracht is om te onderzoeken welke uitdagingen en 

problemen vandaag de dag spelen m.b.t. de casus en 

ontwerp/bouw hier de ultieme customer experience over 

meerdere kanalen. Deze opdracht biedt uitdagingen in de 

architectuur, web, mobile, marketing, UX en is daarmee 

veelzijdig en uitdagend. Door jezelf uit te dagen met nieuwe 

technieken zet je een fantastisch resultaat neer. 

Gebruikte technieken 

Visual Studio, Azure DevOps, Sitecore, JSS, React, React Native, 

Azure, SQL, Data API’s, GraphQL, Omnichannel 

 

 Advanced Software Engineering 

Het onderzoeksgebied advanced 

software engineering omvat een 

aantal brede onderwerpen die 

voor Avanade zeer relevant zijn: 

(automated) testing, distributed 

computing, enterprise 

application integration (EAI), 

design patterns & practices, 

maar ook application lifecycle 

management (ALM), security en 

architectuur. 

 

Niveau 

HBO/WO 
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Rising of the Digital Twin 
 

Omschrijving 

Een Digital Twin is een virtuele representatie van een product. Deze kan 

gebruikt worden in het ontwerpproces, de simulatie, de controle, 

optimalisatie en onderhoud, en is een belangrijk concept in het industriële 

Internet of Things (IoT). Dankzij IoT-sensoren ontvangt een digital twin 

continue, real-time gegevens van het echte voorwerp of actief van de 

tweeling. Deze unieke, één-op-één correspondentie maakt het mogelijk 

om toekomstige scenario's, inclusief potentiële prestatieverbeteringen, te 

testen en proactief te anticiperen op onderhoudsfouten. 

In deze opdracht doe je onderzoek naar het concept van Digital Twin en 

de toepassingen hiervan m.b.v. de meest recente technieken en diverse 

Azure producten. Als onderdeel van je opdracht breng je een advies uit 

aan Avanade’s Data & Analytics talent community over de toepassing van 

dit concept en de verwachte voordelen. Belangrijke zaken om in het oog te 

houden, zijn onder andere kostenbesparing, real-time verwerken van 

gegevens en predictie van defecten of fouten aan de hand van de 

verwerkte gegevens. Denk hierbij o.a. aan de beantwoording van de 

vragen wat, wanneer en hoe. 

Gebruikte technieken 

Visual Studio (VSTS) en IoT. 

 Data & Analytics 

Data & Analytics is gericht op het 

verzamelen en analyseren van 

informatie over klanten, 

beslissingsprocessen, concurrentie, 

markttoestand en algemene 

economische, technologische en 

culturele trends, teneinde 

beslissingsondersteunende 

informatie (intelligence) te 

verkrijgen. Het onderzoeksgebied 

BI heeft zowel een technologische 

invalshoek als een business 

perspectief. Kernstappen zijn 

verzamelen, omvormen, analyseren 

en presenteren van informatie. In 

de Microsoft wereld heb je voor 

Data & Analytics met name te 

maken met de SQL Server 

productlijn.  
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Sentiment recognition 
 

 Omschrijving 

Het internet is niet meer weg te denken uit onze samenleving, zelfs 

winkels verplaatsen zich naar de digitale omgeving, en daarmee hun 

klanten ook. Eén ding dat daarmee meeverhuist is de communicatie 

tussen klant en winkelier, welke terug te vinden is in de vorm van een 

comment section of reviews. Door het gemak waarmee klanten hun 

feedback kunnen achterlaten is de hoeveelheid reviews toegenomen. 

Hierdoor kunnen de webshophouders lang niet altijd alle reviews lezen 

om verbeterpunten of klachten te ontdekken. Een oplossing voor dit 

probleem zou het herkennen van sentiment in een review door middel 

van Machine Learning kunnen zijn. 

In deze opdracht ontwikkel je een Machine Learning algoritme die in 

staat is om labels toe te kennen aan klant reviews op basis van de tekst 

die zij hebben achtergelaten. Vervolgens kan er met deze labels en 

bijbehorende statistieken een advies gegeven kunnen worden aan b.v. 

een webshop over verbeterpunten.  

Belangrijke zaken om hierbij in het oog te houden zijn o.a. het op de 

juiste manier verwerken van de tekst, behoud van context, en de ernst 

van de klacht (of het compliment). Daarnaast zullen de juiste statistische 

methoden moeten worden toegepast om de betrouwbaarheid van de 

classificatie te beoordelen, en om tot een advies te komen aan de hand 

van de reviews die worden geplaatst. 

 

Gebruikte technieken 

Een machine learning omgeving welke tekst kan verwerken (Microsoft 

Azure) 

 

 

  

 Data & Analytics 

Data & Analytics is gericht op het 

verzamelen en analyseren van 

informatie over klanten, 

beslissingsprocessen, 

concurrentie, markttoestand en 

algemene economische, 

technologische en culturele 

trends, teneinde 

beslissingsondersteunende 

informatie (intelligence) te 

verkrijgen. Het onderzoeksgebied 

BI heeft zowel een technologische 

invalshoek als een business 

perspectief. Kernstappen zijn 

verzamelen, omvormen, 

analyseren en presenteren van 

informatie. In de Microsoft wereld 

heb je voor Data & Analytics met 

name te maken met de SQL Server 

productlijn.  

 

 

Niveau 

WO 
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Temporal data warehouse 
 

Omschrijving 

Microsoft heeft met SQL Server 2017 en Azure dataproducten een grote 

sprong gemaakt in de mogelijkheden voor het ontwikkelen van temporal 

databases. Deze technologie kan binnen BI-projecten o.a. gebruikt worden 

om bronsystemen te analyseren, relationele en niet-relationele 

bronsystemen met het data warehouse te synchroniseren, en data op te 

schonen. Hierdoor worden de virtualisatie mogelijkheden onbeperkt. 

Tijdens je stage doe jij onderzoek naar het concept van temporal 

databases en de toepassingen hiervan, m.b.v. de meeste recente versies 

van Visual Studio en Azure producten. Met jouw onderzoek adviseer je 

Avanade’s Data & Analytics talent community in de toepassingen en 

voordelen van dit concept voor de populaire Microsoft Data Platform-

producten. Denk hierbij onder meer aan de beantwoording van de vragen 

wat, wanneer en hoe.  

Aan het einde van de opdracht ben jij in staat om te adviseren over de 

impact van temporal database technieken en heb je een prototype 

gemaakt aan de hand van demo BI-project.  

 

Gebruikte technieken 

Visual Studio (VSTS), Azure Data Lake, Azure Data lake Analytics, 

SQL Server. 

 Data & Analytics 

Data & Analytics is gericht op het 

verzamelen en analyseren van 

informatie over klanten, 

beslissingsprocessen, concurrentie, 

markttoestand en algemene 

economische, technologische en 

culturele trends, teneinde 

beslissingsondersteunende 

informatie (intelligence) te 

verkrijgen. Het onderzoeksgebied 

BI heeft zowel een technologische 

invalshoek als een business 

perspectief. Kernstappen zijn 

verzamelen, omvormen, analyseren 

en presenteren van informatie. In 

de Microsoft wereld heb je voor 

Data & Analytics met name te 

maken met de SQL Server 

productlijn.  
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WebAssembly 
 

Omschrijving 

Voor frontend web development is JavaScript niet meer weg te 

denken. De flexibiliteit van JavaScript en het uitgebreide 

ecosysteem wat er nu omheen zit, zorgt ervoor dat er enorm 

veel tools en libraries beschikbaar zijn om web developers te 

ondersteunen. 

Eén van de zwaktes van JavaScript blijft performance, en de 

soms onhandige manier van ontwikkeling. Inmiddels zijn er al 

vele stappen gemaakt om de zwaktes m.b.t. front-end web 

development te verbeteren. Eén van de laatste ontwikkelingen 

is WebAssembly (Wasm). Met Wasm kan low-level binary code 

in de browser geladen en uitgevoerd worden, en kan het goed 

overweg met JavaScript code dat ernaast draait. 

Bij deze opdracht ga je de wereld van Wasm induiken. Je doet 

onderzoek naar de mogelijkheden hiervan en hoe wij het 

binnen Avanade toe kunnen passen bij onze projecten. 

Voornamelijk ga je onderzoeken hoe je Wasm kan inzetten om 

bestaande problemen op te lossen m.b.t. front-end web 

development. Daarvoor moet je weten er mogelijk is met Wasm 

en wat niet. Kan je ons ook adviseren over best-practices t.a.v. 

het ontwikkelen met Wasm? 

 

Gebruikte technieken 

WebAssembly 
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Werk zij-aan-zij op afstand met Extended Reality 
 

Omschrijving 

Modern werken en flexibiliteit vormen steeds meer de norm voor het 

bedrijfsleven. Werknemers werken vanuit huis en vergaderen met hun 

collega’s op afstand. De verbinding tussen werknemers ontstaat door de 

IT; zo heeft Microsoft Office 365 apps die het mogelijk maken voor 

collega’s om direct met elkaar te communiceren, en documenten uit te 

wisselen. Denk hierbij aan apps als Skype, OneDrive en SharePoint Online. 

Toch ervaren werknemers dat deze technologie geen volwaardig en 

vergelijkbaar alternatief is voor het samenwerken in dezelfde ruimte. 

Opkomende technologie, in de vorm van VR/AR, kan hierbij helpen.  

In dit onderzoek ga je een prototype bouwen van een systeem waarmee je 

d.m.v. VR/AR kan samenwerken met je collega’s voor het uitvoeren van 

bepaalde taken. Ook evalueer je in hoeverre jouw oplossing de 

samenwerking tussen collega’s, op deze taken verbetert. 

Een voorbeeld is het samenwerken in een Scrum project dankzij het Scrum 

board van Azure DevOps. Op welke manier kan je dit Scrum board tot 

leven laten komen met behulp van de Microsoft HoloLens? Zou je samen 

met je collega’s een Daily Scrum kunnen houden, waarbij je elkaar kan zien 

binnen de virtuele omgeving? 

 

 

Gebruikte technieken 

Visual Studio, Azure DevOps, Unity3D, Microsoft Hololens, VR 
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