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Korte beschrijving van de opdracht: 
DjustConnect, heeft als doel om data delen binnen de agrovoedingsketen te 
stimuleren op een veilige en efficiënte manier. Met dit platform is het 
mogelijk om data uit te wisselen doormiddel van API’s. Eén van de 
kernwaarden van DjustConnect is dat de eigenaars van landbouwbedrijven 
medezeggenschap krijgen over het al dan niet delen van hun data. Om het 
vertrouwen in de technologie te vergroten zijn we op zoek naar een 
technologische oplossing om de hash van de logs van het platform op 
dusdanige wijze te stockeren of publiceren zodat we ten allen tijde kunnen 
garanderen dat onze logs ook effectief de status van dat moment in de tijd 
reflecteren. Zelf hebben we hiervoor al eens geëxperimenteerd met het 
blockchain gebaseerde OpenTimestamps. In deze stage is het de opdracht 
om van analyse tot een proof of concept of eventueel een uitgewerkte 
oplossing te komen. Dit uiteraard in samenwerking en overleg met ILVO. Je 
bent zeker welkom op de burelen van ILVO maar ook werken van thuis uit 
kan besproken worden. 
 
 
Technologieën die aan bod zullen komen:  

We staan open voor het gebruik van de meeste geschikte en/of vertrouwde 
technologie om het beoogde doel te bereiken. Zelf hebben we een eerste 
proof of concept van een mogelijke oplossing in Python gebouwd. We hebben 
ook uitgebreide ervaring met C#. 
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