
 

Over SWOV 
SWOV is het nationaal 

wetenschappelijk instituut voor 
verkeersveiligheidsonderzoek.  

Het is de taak van SWOV om met 
kennis uit wetenschappelijk 

onderzoek bij te dragen aan de 
verbetering van de 
verkeersveiligheid. 

9 maart 2017 

Gezocht: stagiair of afstudeerder 

Benchmark-database: ontwikkeling en (open) 
dataverzameling 
 
 
Waar? Stichting Wetenschappelijk Onderzoek 

Verkeersveiligheid SWOV  
Bezuidenhoutseweg 62, 2594 AW Den Haag 

Hoe lang? 4-5 maanden 
Wanneer? start in overleg 
 
Wat houdt het onderzoek in? 
In het project bouwen we een benchmark verkeersveiligheid voor 
gemeenten, in de vorm van een openbare internettool. We werken 
daarvoor samen met andere organisaties zoals VVN en de 
Fietsersbond.  
 
Wat houdt de stage/afstudeeropdracht in? 
Je zult helpen met het bouwen van de database en daarbij in ieder 
geval de volgende taken uitvoeren: 
• onderzoeken van de mogelijkheden voor het gebruik van open 

data over verkeersveiligheid: open-databronnen zoeken, 
ontsluiten en beoordelen op bruikbaarheid, kwaliteit en 
betrouwbaarheid 

• interviews houden met open-data-experts over mogelijkheden 
in de toekomst 

• verzamelen van data onder gemeenten met behulp van een  
online en/of telefonische enquête 

Verder heb je ruimte voor eigen inbreng en voorkeur. Je kunt 
bijvoorbeeld meehelpen om andere databases te ontsluiten of de 
interface te bouwen. 
 
Wie zoeken wij? 
• een 3e- of 4e-jaars student ICT 
• die ervaring heeft met GIS  
• die ervaring heeft met het ontsluiten van (open) GIS-data 
• die goed zelfstandig maar ook samen kan werken 
 
Heb je interesse? 
Dan kun je per e-mail contact opnemen met Charlotte Bax 
charlotte.bax@swov.nl of met de personeelsadviseur  
Nicolette van Groen (nicolette.van.groen@swov.nl) 
 
Meer informatie over dit onderwerp kun je vinden in SWOV-
publicatie Eerste gemeentelijke benchmarks verkeersveiligheid. 
Informatie over SWOV en SWOV-onderzoek, zie www.swov.nl

Wat bieden wij? 
Een stageplaats in een gerenommeerd 
interdisciplinair wetenschappelijk 
instituut voor verkeersveiligheid. Je 
krijgt volop kans om contact te leggen 
met SWOV-onderzoekers en meer te 
weten te komen over het onderzoek 
dat we doen. De sfeer is open, collegiaal 
en positief-kritisch. Kortom, een zeer 
geschikte omgeving om werk- en 
onderzoekservaring op te doen op een 
praktisch-relevant en interessant 
werkterrein. Bij aanvang van je stage 
wordt een duidelijk stageplan met je 
afgesproken. Tijdens de stage wordt er 
volgens dit plan gewerkt, en worden 
ook jouw persoonlijke leerdoelen goed 
in de gaten gehouden. Tijdens je stage 
word je vanzelfsprekend ondersteund 
door een ervaren begeleider uit onze 
organisatie. Je maakt deel uit van een 
multidisciplinair team. 
 
Vergoeding 
Reiskosten kunnen worden vergoed 
tot maximaal € 200,= per maand.  
De stagevergoeding is maximaal 
€ 424,50 per maand. 
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