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Traineeship webdevelopment 
Voor afgestudeerd MBO4 studenten softwareontwikkeling welke de ambitie  
hebben om door te studeren op het HBO  
 
Locatie:   Groningen (Hoendiep) 
Soort werk:  Ontwikkeling online enquête tools 
Typevacature:  20-32 uur werken, en deeltijd hbo-studie 
Voorkennis:  Redelijke kennis van PHP, MySql, CSS en enige kennis van Javascript 
Start periode:  Ieder moment 
 
Onderzoekdoen.nl 
Onderzoekdoen.nl levert tools voor het doen van enquête onderzoek. Met de tools van 
Onderzoekdoen.nl doen middelgrote en grote organisaties onderzoeken onder haar klanten, 
medewerkers en andere stakeholders. De lijst van toonaangevende organisaties die we 
ondersteunen bij het doen van onderzoek is lang, enkele voorbeelden zijn: Pro Rail, 
Procter&Gamble, Johnson Control, en GGNet. Dagelijks verwelkomen we nieuwe gebruikers op 
onze tools, het bedrijf groeit snel. 
 
Wij zoeken 
Ambitieuze ICT studenten in de laatste fase van hun MBO4 opleiding met de ambitie om na hun 
mbo-opleiding een hbo-studie ICT in deeltijd te volgen en deeltijd aan het werk te gaan. Een 
redelijke kennis van PHP, MySql, HTML, CSS en enige kennis van JavaScript is voor dit 
traineeship essentieel. 
 
Wat je gaat doenJe gaat bezig om de applicaties verder te ontwikkelen. Dit doe je door actief 
(mee) te programmeren aan de applicaties. Maar ook zal je tijd besteden aan het evalueren van 
de tools: continu vraag je jezelf af: “is dit wel slim?” De nieuwe ideeën die hieruit komen 
bespreek je binnen het team en kan je eventueel hierna direct uitwerken.  
 
Hoe we werken 
Binnen Onderzoekdoen.nl besteden we veel waarde aan je persoonlijke wensen en je ambities. 
Aan het begin van je stage bespreken we waar je graag in wilt groeien en wat hiervoor nodig is. 
Ons team is klein en jong, intern contact is informeel maar professioneel.  
 
Hoe het traineeship werkt 
Wanneer je na je MBO4 studie software development het gevoel hebt dat je nog niet uitgeleerd 
bent maar ook niet weer een nieuwe voltijdsstudie wilt beginnen dan is het traineeship van 
Onderzoekdoen.nl erg geschikt voor jou. Je zal in deeltijd werken aan de tools van 
Onderzoekdoen.nl. Tijdens je werk krijg je ruime mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen en te 
experimenteren. Naast je deeltijd dienstverband volg je een deeltijd hbo-studie aan de Hanze 
Hogeschool. 
 
Solliciteren 
Wanneer je je herkent in dit profiel dan komen we graag met je in contact. Een motivatiebrief 
met CV kan je sturen naar Jelmer Baken, jbaken@onderzoekdoen.nl. Voor vragen kan je per e-
mail: jbaken@onderzoekdoen.nl of telefonisch contact opnemen: 050 55 32 690. 


