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Spark Holland BV. Is opgericht in 1982 en is gespecialiseerd in het ontwikkelen en 

produceren van geautomatiseerde vloeistof analyse apparatuur (UHPLC apparatuur). Spark 

Holland is een OEM bedrijf, wat inhoudt dat de producten uit het Spark-Holland portfolio op 

maat worden aangepast voor klanten die deze vervolgens de apparatuur aan eindgebruikers 

verkopen. Onze producten zitten dus verpakt in het jasje van andere merken. Spark 

producten worden wereldwijd gebruikt in farmaceutische, klinische, voeding en milieu 

laboratoria.  

 

De Research en Development afdeling bestaat uit de disciplines werktuigbouwkunde, 

elektronische hard- en software, PC-control en analytische chemie. Deze medewerkers 

werken in multidisciplinaire teams aan de ontwikkeling van nieuwe producten. 
Spark Holland ontwerpt al haar producten in huis waarna fabricage van onderdelen 

wereldwijd wordt uitbesteed bij toeleveranciers. De producten worden vervolgens in de 

montage afdeling bij Spark in Emmen geassembleerd en getest waarna ze over de hele 

wereld worden verscheept naar onze klanten. 

 

Stage flexibele periode: 3D bematen (WTB) 
 

De werktuigbouwafdeling van Spark Holland BV ontwerpt haar producten middels de 3D 

ontwerptool Siemens NX.  Assemblage instructies voor de Spark assemblage afdeling worden 

sinds kort verzorgd middels 3D informatie.  

 

Het streven van de Werktuigbouwafdeling is om ook de 2D fabricagetekeningen met 

bemating, vorm- en plaats toleranties, ruwheden etc. af te komen. Dit omdat het opzetten 

van deze tekeningen nogal tijdrovend is en deze informatie ook via PMI in een 3D model is 

vast te leggen. Tijdens een conferentie afgelopen jaar bij ASML in Veldhoven bleek dat er 

nog (bijna?) geen bedrijven zijn in Nederland die op deze 3D manier fabricage informatie 

uitwisselen. Grootste problemen die werden genoemd zijn dat toeleveranciers dit (nog) niet 

zijn gewend en standaard tolerantienormen moeilijk toepasbaar zijn. 

 

De stage opdracht bestaat uit onderzoek doen naar de mogelijkheden om middels PMI in 3D 

aan toeleveranciers van Spark Holland de fabricage informatie te verschaffen. In dit 

onderzoek moeten standaard tekennormen en toleranties  worden belicht, en moeten de 
standaard mechanische toeleveranciers van Spark worden benaderd om te vragen hoe zij 

tegen deze werkwijze aankijken.  

 

Voor deze stageopdracht zoeken we iemand met affiniteit met 3D CAD.  



 


