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Stagiair Applicatieontwikkeling 

Stagegegevens 
 Functie: stagiair Applicatieontwikkeling - afstudeerder 
 Niveau: HBO/WO  
 Locatie: Rotterdam  
 Stageduur: conform opleiding  
 Start: doorlopend  

 
 
Introductie van Maasstad Ziekenhuis en stage-afdeling 
Het Maasstad Ziekenhuis levert topklinische zorg in de regio Rotterdam. Het ziekenhuis 
heeft de ambitie uit te groeien tot toonaangevend ziekenhuis met professionele kwaliteit en 
veiligheid als belangrijke pijlers. Betrouwbaar, deskundig, verbindend, ambitieus en 
gastgericht staan als kernwaarden centraal in al ons handelen. Ons ziekenhuis is JCI en STZ 
gecertificeerd en is lid van de Santeon-ziekenhuizen. 
 
Ons team Applicatieontwikkeling werkt aan het ontwikkelen van toepassingen voor gebruik binnen het 
Maasstad Ziekenhuis. Ook bouwen we niet-standaard koppelingen tussen deelsystemen en bieden 
we ondersteuning bij lopende vraagstukken. Bijvoorbeeld d.m.v. technische (voor)onderzoeken en het 
ontwikkelen van prototypes. Team Applicatieontwikkeling bestaat uit twee personen en is onderdeel 
van de afdeling Informatiemanagement.  
 
De afdeling Informatiemanagement is verantwoordelijk voor het opstellen van gedegen advies en 
beleid over ICT in de zorg. We volgen nieuwe ontwikkelingen op de voet en faciliteren honderden 
applicaties en servers om de zorg voor de patiënt mogelijk te maken in de meest optimale vorm voor 
de zorgverleners. 
 
Vanaf jouw eerste stagedag maak je kennis met het werken in een dynamische omgeving. Geen dag 
is bij ons hetzelfde. Je krijgt een ruim geformuleerde opdracht en we geven je de kans om je te 
ontwikkelen. Je leert plannen, prioriteiten stellen, nee zeggen, fouten maken en fouten voorkomen. Op 
deze manier doe je een waardevolle ervaring op die bovendien een waardevolle aanvulling op je cv is. 
 
Onze werkomgeving 
Het Maasstad Ziekenhuis is primair een Microsoft-omgeving voor server, werkplekken en cloud-
oplossingen. De technieken en tools die we gebruiken zijn C#, WPF, Typescript, Angular, WebAPI, 
MS-SQL, Microsoft Windows, Microsoft Server, Office 365, Azure Cloud, Active Directory, Azure 
DevOps, Visual Studio. 
 
Jouw (mogelijke) taken 

 Inventariseren en analyseren van use-cases  
 Opstellen van (onderdelen van) technisch- en functioneel ontwerp en de vertaling maken naar 

een concrete applicatie 
 Beveiligingsrisico's signaleren en leren escaleren binnen de organisatie 
 Eventueel bijdragen aan lopende opdrachten of projecten 
 Ontwikkelen van een applicatie binnen de aangegeven kaders 

 
Jij 

 bent een student met gevorderde kennis van applicatieontwikkeling 
 wilt afstuderen in ons ziekenhuis 
 bent accuraat, doortastend, zelfverzekerd, representatief en je kunt goed zelfstandig werken 
 communiceert makkelijk en voelt je thuis in zowel een lerende als uitvoerende rol in een 

informele organisatie 
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 beschikt over een gezonde dosis humor (onontbeerlijk binnen ons team!)  
 begrijpt dat IT een middel is, geen doelstelling (het resultaat, dat telt) 
 bent gemotiveerd, hebt interesse in en affiniteit met applicatieontwikkeling.  

 
Wij 

 nemen en begeleiden jou graag in ons team  
 hebben diverse onderwerpen voor een stage/afstudeeropdracht, maar staan ook open voor 

eigen ideeën 
 zijn goed bereikbaar met het openbaar vervoer; NS-station Lombardijen op loopafstand  
 bieden stagevergoedingen conform CAO Ziekenhuizen  
 vragen bij aanstelling een verklaring omtrent gedrag (VOG)  

 
Meer weten? 
Voor meer informatie over deze stageplaats en/of meer informatie over concrete projecten neem je 
contact op met één van onderstaande collega’s: 
 

 Patrick Thomissen, applicatieontwikkelaar, telefoon 06-51663151 
 Pieter Dreef, applicatieontwikkelaar, telefoon 06-11452263  
 Lisa Vietsch, teamleider en informatieadviseur, telefoon 06-19138876 

 
Solliciteren? 
Wil je direct solliciteren? Stuur dan je sollicitatie met motivatie en cv naar 
stagebureau@maasstadziekenhuis.nl 

Vermeld daarbij duidelijk in welke periode je stage loopt en op welke dagen dat is. 

 


