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Stageopdracht: Het detecteren menselijk afwijkend gedrag  

 

Over Soltegro 
Bij Soltegro maken we complexe projecten beheersbaar. Wij zijn specialist in het op 
gestructureerde wijze realiseren van complexe multidisciplinaire projecten. Vaak zijn 
dit systemen met zeer hoge eisen ten aanzien van beschikbaarheid, 
betrouwbaarheid en veiligheid. Onze aanpak is gericht op een “zero defects” 
oplevering waarin aantoonbaar al uw eisen en wensen zijn gerealiseerd en de 
oplossing bovendien uitblinkt in eenvoud en gebruiksvriendelijkheid. Simplify 
complexity.  

Systemen bestaan niet alleen uit techniek, maar hebben ook te maken met mensen, 
processen en procedures. Ze hebben een functie, worden gebruikt en hebben 
invloed op hun omgeving. Het systeem is onderdeel van een groter geheel, wat 
bestaat uit verschillende elementen en disciplines, waarbij zowel hard- en software 
een belangrijke rol spelen. Onze expertise ligt op verschillende gebieden waaronder: 
Systems Engineering, Model Based systemens engineering, Software Engineering, 
Faalkans analyse, Systeem architectuur, Systeem integratie en Energie techniek. 
Naast consultancy zet Soltegro haar expertise ook in om software/hardware 
producten te realiseren voor haar klanten of op eigen initiatief om toegevoegde 
waarde te kunnen bieden in de branches waarin Soltegro actief is. 
 

Opdrachtomschrijving: 
Het verder ontwerpen van een detectiesysteem dat gedrag kan beoordelen of 
bezittingen op afstand kan beoordelen tot een werkend prototype inclusief test 
omgeving. 
 

Probleemstelling: 
De mens is meestal de zwakste schakel in de beveiligingsketen. Fouilleren, 
metaaldetectie en tegenwoordig ook gezichtsherkenningen zijn technieken om 
mensen te beoordelen en gevaarlijke situatie te voorkomen. Echter komt hier nog 
steeds handwerk aan te pas en moet dit op een geïsoleerde plek plaatsvinden. 
Door een generieke zelflerende oplossing te creëren, die gedrag kan beoordelen is 
het mogelijk om de focus van iedereen altijd te controleren te verleggen naar de 
momenten of personen die er echt toe doen. 
 

Gewenst resultaat:  
Prototype dat menselijk afwijkend gedrag, bezittingen of gebruik van bepaalde 
middelen kan detecteren. 
 

Interesse? 
Neem contact op met Jolanda van Driel via recruitment@soltegro.nl of bel  +31 (0)10 
202 26 60 of solliciteer door je CV en motivatie te sturen. 


