
Project 3D imaging – For English see below 

Wat willen wij? 

Wij willen een 3D image processing programma maken in python. Dit programma moet in staat zijn 
om offline van foto’s een point cloud te maken waaruit de volgende dingen bepaald kunnen worden: 

- Hoeken tussen verschillende punten op de 3D afbeelding 
- Afstanden tussen verschillende punten binnen deze 3D afbeelding 
- Volumes van aspecten binnen de 3D afbeelding 

Dit is een project dat in samenwerking met een Aerinspect is opgezet. Deze opdracht is bedoeld om 
de capaciteiten van studenten te testen binnen de 3D imaging. 

De deelname aan dit project kan worden gezien als een betaalde sollicitatie. Aerinspect zoekt 
studenten die kunnen helpen aan het opzetten van een offline 3D imaging platform. Dit platform zal 
worden gebruikt om de vooruitgang van een bouwproject en landmetingen bij te houden. Mocht de 
sollicitatie bevallen bij Aerinspect, dan wil Aerinspect dit samen uitbreiden naar een professioneel 
programma voor de industrie. Hierin zal jij niet zorgdragen voor het daadwerkelijk programmeren, 
maar is het wel van groot belang dat jij begrijpt hoe een dergelijk programma werkt.  

Wat bieden wij? 

- Betaalde sollicitatie (400 euro), mits een werkend product wordt geleverd 
- Project dat gedurende de maand februari afgerond dient te worden 
- Aantal uren dat hieraan besteed dient te worden, is vrij te kiezen 
- Flexibele werktijden 
- Een enthousiast team van 5 studenten 
- Na een geslaagde  sollicitatie zijn er kansen om voor Aerinspect te blijven werken aan dit 

project. Wij zullen samen met jou kijken naar de invulling hiervan (denk aan een 
internship/werkstudent/fulltime baan). 

 

Wie zoeken wij? 

5 Studenten met: 

- Beginnende tot gevorderde python ervaring 
- Ervaring met programmeren in het algemeen 
- Inzetbaar gedurende februari (Pre: inzetbaar gedurende de vakantie). 
- Interesse in een uitdaging met vele groeimogelijkheden 
- Beheersing van de Nederlandse taal is een pre, beheersing van de Engelse taal is verplicht! 

Meer weten en/of solliciteren? 

Lijkt deze opdracht jou wat maar wil je eerst meer te weten komen hierover? Stuur dan een appje 
met je vraag naar: 0657348632 of mail naar info@dsakalman.nl. Dan kunnen we je vraag 
beantwoorden of zelfs een afspraak maken.  

Nu al zeker dat je deel wil nemen? Stuur dan jouw CV en motivatie voor 18 januari naar 
info@dsakalman.nl met als onderwerp 3D imaging sollicitatie.  

 



Project 3D imaging mapping DSA Kalman 

The task at hand 

We want to build an offline 3D image processing program in python. This program must be able to 
convert a series of pictures into a point cloud. From this point cloud the program should be able to 
determine: 

- The distance between objects  
- The angle between objects 
- The volumes of the objects 

This is  a cooperation between Aerinspect and DSA Kalman. This exercise is designed to determine 
the level of the student in 3D imaging, the capabilities with Python and flexibility to learn new skills. 

Participation to this project should be seen as a payed interview. Aerinspect is looking for students 
who can help build an offline 3D imaging platform. This platform will be used to keep track of the 
progress made in large scale constructions and land excavations. When the interview is completed 
to satisfaction, Aerinspect wants to expand and make a professional program to be used in the 
industry. Hereby it will not be your responsibility to do the programming. However, you are 
expected to understand the code! 

What do we offer? 

- A paid interview worth 400e when a working product is delivered  
- Project that takes place in the month February 
- Time spend is up to you, as long as you deliver 
- Flexible working hours 
- Enthusiastic team of 5 students 
- The option after successfully completing the assignment: to stay at AerInspect to keep 

working on this project. Together we will discuss how to give shape to this further 
collaboration. This could be as an internship, as work student or as full time job. 

What we’re looking for? 

We’re looking for 5 students who: 

- Have basic to advanced knowledge of Python 
- Have experience with programming in general  
- Are available during the month February  
- Are interested in the many growth opportunities 
- Are fluent in English. Dutch is not mandatory, but preferred.  

Are you interested or want to know more? 

For more information you can call/app Daan Bruggink at 0657348632 or mail at Info@dsakalman.nl 

If you are already sure you want to join, you can sent you CV and motivation to Info@dsakalman.nl 
with the following subject: 3D Imaging solicitation and your name. The deadline to submit your 
information is the  18th of January.  

 


