KLIK HIER VOOR DE DEMO-MODULE

MBO DroneBase
Maakt werk van drones!

ALLES en meer wat je nodig hebt om de
twee drone MBO keuzedelen binnen de
school te implementeren.
1. DRONING – TOEPASSINGEN SBB K0797
2. DRONES – TECHNIEK
SBB K0860

Droning - toepassingen

DRONES HET WERK VAN MORGEN?
Dronepiloten worden vandaag ingezet door en voor:
- Politie
- Brandweer
- Boswachters
- Civiel ingenieurs
- Makelaars
- Raffinaderijen

- Kustwacht
- Bouwbedrijven
- Waterbedrijven
- Meetbedrijven
- Filmopnames
- Booreilanden

- Inspectie
- Landbouw
- Fotografen
- FPV Racers
- Logistiek
- Hulpdiensten

Inclusief meer dan 500 docenten
slides in volledig open Powerpoint

ONTWERPEN, BOUWEN, TESTEN,
PROGRAMMEREN & SAMENWERKEN
Van het programmeren van een open scource flight controller voor autonoom vliegen tot en met het 3D printen van je eigen frame. Er zijn verschillende drone-kits beschikbaar voor elk budget. Multirotors, race-drones en
fixed wings.

Behelst veel maatwerk per school,
daardoor voorlopig nog niet online
Voor alsnog hebben wij ervoor gekozen dit keuzedeel alleen middels onze
DroneTechniek-boeken, onderliggende docentenslides en drone praktijdagen
in onze hangaar aan te bieden. De bijbehorende ROC-Light module is
natuurlijk wél digitaal beschikbaar. Samen goed voor 240 uur (minimaal).

De kenniseis die het SBB heeft vastgesteld voor beide drone keuzedelen, bevat helaas niet de wettelijke kenniseis om te
mogen werken met drones in Nederland. Daar is namelijk minimaal een ROC-Light vergunning (beschikking) voor nodig!
Omdat wij als volwaardig drone-operator én ontwikkelaar van drone-opleidingen ruimschoots over deze wettelijk verplichte
kennis beschikken, hebben wij deze als aanvulling in een MBO theorie-module gegoten. Deze zit gewoon in de all inclusive
leeromgeving van de MBO DroneBase, inclusief 200 bewerkbare (Powerpoint) docenten-slides.
Droning-toepassingen óf Drones-techniek, in combinatie met de ROC-Light
Theoriemodule, nemen samen 240 klokuur studie in beslag, waarvan 90 uur
zelfstudie. De gevalideerde examens van beide keuzedelen zijn via ESMEI te
verkrijgen. Kijk binnen uw school óf en waar er een aansluiting is met ESMEI.

OF
Droning - toepassingen

Drones - techniek

wettelijk verplichte
minimale kenniseis

240 KLOKUUR

VOOR DE FILMMAKERS ONDER ONS!
Dit boek sluit naadloos aan bij het keuzedeel Droning-toepassingen.

DroneBeeld is hét boek dat al onze kennis
over - en ervaring met - het uitvoeren van
professionele dronefilm-opnames
samenvat in een MBO-jasje.
Van concertregistraties (Pink Floyd, U2) tot
bioskoopproducties (FC De Kampioenen,
BBC, RTL, SBS), als drone-operator hebben
wij door de jaren heen onze sporen wel
verdient.

Dit boek dekt geen enkele kenniseis van
het SBB of de Nederlandse overheid. Het
is misschien wél het meest practische én
leukste boek dat wij hebben gemaakt.
Ook dit boek zal in onze MBO DroneBase
beschikbaar komen incl. docentenslides en
oefentoetsen.
Niet omdat het moet, maar omdat het kán!

www.dutchdroneacademy.com/mbodb

De papieren boeken blijven los bestelbaar!

KLIK HIER VOOR DE DEMO MBO DRONEBASE

vanaf september 2019
in de MBO DroneBase
vanaf mei 2020
in de MBO DroneBase

•
•
•
•
•
•
•

Drie professionele online leerboeken
Meer dan 400 docenten slides
Digitale navigatie oefen-omgeving!
Ongelimiteerde oefentoetsen
Online werkopdrachten
Checklists, logboeken
Dronewoordenboek

Vanaf de prijs van
een BigMac Menu!
7,35 euro *

Droning - toepassingen

Online oefenomgeving
voor navigatie met 20
opdrachten inbegrepen

vanaf januari 2020
in de MBO DroneBase

* Bij meer dan 1.200 aansluitingen
per student per drie maanden.

Parcival Hofland
Uitgever Drone Leermiddelen
mail: parcival@dutchdroneacademy.com
tel: +31 6 22 55 30 10

Deze scholen gingen u al voor. Genoeg referenties beschikbaar dus.
Twee maal per jaar organiseren wij de MBO drone docenten-clinic, ten
behoeve van overdracht kennis en ervaring rondom het drone-onderwijs.

Bij het implementeren van onbemande luchtvaart op
school kunnen veel vragen ontstaan. Vragen zoals:
- Mogen studenten wel vliegen met drones tijdens de studie?
- Dient er een speciale verzekering afgesloten te worden?
- Moeten wij als school een vergunning aanvragen en hoe?
- Hoe richten wij een veilige vliegplek binnen de school in?
- Wat voor volwaardig werk met drones is er vandaag de dag?
- Kan DDA ook onze docenten trainen en is dat nodig?
- Is er een dronekooi beschikbaar voor op onze school?
- Waar en hoe kunnen studenten ROC-Light examen doen?

Op al deze vragen en meer hebben wij de antwoorden. Graag
gaan wij dan ook een vrijblijvend, oriënterend gesprek aan!

KLIK HIER OM NAAR ONZE WEBSITE TE GAAN
KLIK HIER VOOR AL ONZE MBO DIENSTEN (PDF)
KLIK HIER VOOR DE MBO-DRONEBASE DEMO-MODULE
KLIK HIER VOOR EEN VIDEO VAN EEN DRONE PRAKTIJKDAG

Momenteel is ESMEI de enige aanbieder van
gevalideerde MBO drone keuzedelen examens.
Klik op het logo om naar de website te gaan.

PRIJSLIJST 2020 - 2021
BOEKEN
Droning-toepassingen
Drones-techniek
DroneBeeld
ROC-Light Theoriemodule

49,00
59,00
59,00
49,00

OP DE GROENE ONDERSTREEPTE WOORDEN
KLIK JE VOOR EXTRA INFO OP ONZE WEBSITE
euro excl. 9% btw
euro excl. 9% btw
euro excl. 9% btw
euro excl. 9% btw
(min. afname van 30)

MBO DRONEBASE (e-learning omgeving, álle boeken, docenten-slides en toetsen)
10 aansluitingen, 3 maanden
60 aansluitingen, 3 maanden
300 aansluitingen, 3 maanden
800 aansluitingen, 3 maanden
1.200 + aansluitingen, 3 maanden

79,95
49,95
29,95
14,95
7,35

excl. 9% btw
excl. 9% btw
excl. 9% btw
excl. 9% btw
excl. 9% btw

DOCENTEN TRAINING
MBO Docenten Dronetraining
advies inzake vergunning & verzekering,
het doorlopen van de leerstof & vliegles
ROC-Light 2-daagse theorie-opleiding
incl. certificaat voor aanvraag ROC-Light
vergunning, vliegvaardigheidstoets met
certificaat voor verzekeraar én oefen-drone.

695,00

euro pp excl. 21% btw
(eendaagse workshop)

944,00

euro pp excl. 21% btw
(tweedaagse cursus dus
ook inclusief ook de advanced)

PRAKTIJK
Studenten drone praktijkdag
in hangaar Vliegkamp Valkenburg
Dronekooi op school (7B x 14L x 3,5H)
incl. netten, op- en afbouw en transport
Drone vliegsimulators (pilaar model)
stand alone, incl. zender en transport
Oefendrone Visuo type met camera

39,00
440,00
185,00
65,00

euro pp (min. 30 studenten x 2 scholen)
euro excl. 21% btw
per week (min. 4 weken)
euro excl. 21% btw
per week (min. 4 weken)
euro excl. 21% btw (min. 5)

KORTING OP BOEKEN BIJ GEBRUIK MBO DRONEBASE
Gebruikt jouw school al de MBO-DroneBase met meer dan
300 aansluitingen, dan kun je altijd onze boeken tegen een
sterk gereduceerd tarief daar nog bij bestellen.
Droning-toepassingen
Drones-techniek
DroneBeeld
ROC-Light Theorieboek

PRIJSLIJST
2020- 2021
MBO drone
keuzedelen
KORTINGEN

24,95
29,95
29,95
24,95

euro excl. 9% btw
euro excl. 9% btw
euro excl. 9% btw
euro excl. 9% btw
(min. afname van 5)

DOCENTENTRAINING MET KORTING
Scholen die 1.000 of meer aansluitingen afnemen krijgen 50%
korting op docententraining. Op deze manier wordt het aantrekkelijk zoveel mogelijk docenten een goede basis te geven.
Tevens krijgen de docenten onze luxe hardcover ROC-Light
Theoriemodule (leerboek) mee na deze training (zie foto).
Drone Docentenclinic
347,50
advies inzake vergunning
& verzekering, doorlopen
van de leerstof & een
vliegvaardigheidstoets.

euro pp excl. 21% btw
inclusief 50% korting
(minimaal 8 personen)

MBO DRONEBASE PILOT AANBIEDING
Jouw school is niet groot genoeg voor 300 aansluitingen, of
misschien is er eerst behoefte een pilot drone-keuzedeel te
draaien en daarna pas te beslissen of het breed ingezet wordt.
D-Learning, all access!
59,95
euro excl. 21% btw
boeken, slides & toetsen
pp/per 12 weken
(min. 30 aansluitingen)

