
 

Toepassingen voor Machine Learning in waterbeheer 
 

Bijdragen aan het 
oplossen van  

waterproblemen 
 

 

HydroLogic zet ICT- en  

waterkennis in om  

waterbeheerders te  

voorzien van slim  

watermanagement  

oplossingen die werken.   

 

Wij bieden informatie, ken-

nis en tools waarmee  

waterbeheerders de juiste  

beslissingen kunnen nemen 

en deze goed uit kunnen  

leggen, de mogelijkheden 

van het watersysteem  

optimaal kunnen benutten 

en daarmee kunnen zorgen 

voor voldoende schoon  

water en een verbeterde  

waterveiligheid.  

 

Vanuit historische panden 

in het centrum van  

Amersfoort en Delft  

werken we met 40  

medewerkers aan  

toonaangevende projecten 

op het gebied van  

klimaatverandering en  

watermanagement. Deze  

projecten doen wij in het  

binnen- en buitenland.  
 

HydroLogic behoort tot de 
beste werkgevers 

De opdracht  

HydroLogic is op verschillende manieren bezig met gegevens en voorspel-
lende modellen. We zijn erg benieuwd naar de toepassingen van Machine 
Learning technieken om op basis van de bestaande (meet)gegevens en model-
resultaten nog betere voorspellingen te kunnen doen. Een voorbeeld waar dit 
van toepassing kan zijn is de verzilting in de Rijn-Maasmonding. Hiervoor 
worden verschillende modellen gebruikt, en er zijn analyses uitgevoerd naar 
de verklarende processen, maar misschien biedt Machine Learning op basis 
van onze beschikbare tijdseries hier wel uitkomst om ook de laatste onzekere 
factoren beter te kunnen verklaren en voorspellen. 
Hetzelfde geldt ook voor de waterbalansen die wij geautomatiseerd maken 
voor watersystemen van waterschappen op basis van hun metingen en model-
resultaten (neerslag, verdamping, debieten, grondwater). Kunnen we Machine 
Learning toepassen om de laatste onzekerheden beter te kunnen verklaren? 
 

Jouw profiel 

We zijn op zoek naar een goede MSc-student op het gebied van Hydrologie, 
Fysische Geografie of Civiele Techniek. Je hebt aantoonbare ervaring met het 
gebruiken en schrijven van scripts voor data-analyse en/of modellering. Je 
vindt het leuk om je te verdiepen in Machine Learning technieken. Je bent com-
municatief vaardig, je kunt goed en helder rapporteren en hebt een gestructu-
reerde werkhouding.  
 

Wat bieden wij jou? 

• Uitdagende vraagstukken, toegepast op de praktijk. 
• Een leerzame werkomgeving met enthousiaste collega’s.  
• Ruimte voor eigen ontwikkeling en ideeën.  
• Begeleiding en coaching door onze deskundigen op het gebied van mo-

dellering. 
• Stagevergoeding 
 

Interesse? 

Kijk op www.hydrologic.nl voor meer informatie over ons bedrijf en de be-
drijfscultuur. Neem voor meer informatie contact op met Marieke van Slooten 
via jobs@hydrologic.com of 033 475 35 35. Meteen reageren? Stuur je motiva-
tiebrief met CV naar jobs@hydrologic.com, t.a.v. M. van Slooten. 

 

  Stage/afstudeeropdracht 
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