#170156

#VLIEGTUIGEN

 BESPAAR MET DE KMO-PORTEFEUILLE

DRONE PILOOT (KLASSE 2)

€ 961,95 incl. BTW

OMSCHRIJVING

Introductie
Sedert eind april 2016 is het KB die de opleiding en het gebruik van RPA's (Remotely Piloted Aircra Systems) of 'drones' regelt, een feit. De toepassingen van deze
toestellen zijn eindeloos. Denk hierbij aan (vastgoed)fotografie, 3D-mapping, thermografie, journalistiek, videografie, ... Het KB stelt een heleboel voorwaarden voor
wie met een drone aan de slag wil. Te beginnen met een degelijke opleiding, bestaande uit een theoretisch en een praktisch gedeelte. Enerzijds is er het bewijs van
bevoegdheid dronepiloot (klasse 1), anderzijds het attest van bestuurder van een RPA (klasse 2).

Omschrijving
Drone piloot klasse 2 (laag risico)
minimum 16 jaar
drone < 5kg
verplicht om theorie-opleiding te volgen + een examen praktijk af te leggen bij een erkende DGLV-examinator
maximaal 45m (150ft)
verzekering
registratie

Voor wie is deze opleiding bestemd?
Landbouw, fotografen, vastgoedmakelaars, technische inspectie, mapping, journalistiek, videografie, geometrie, veiligheidssector, ...

Voorkennis
Er is geen noodzakelijke voorkennis vereist.

Toelatingsvoorwaarden
Je bent minimum 16 jaar.

Bijkomende info
Je kan een deel van het standaardtarief recupereren als KMO:
met de KMO-portefeuille recupereer je tot 40% van het deelnametarief . Voor gratis advies en begeleiding neem je contact op met Kevin Labens op 078 35 36 38 of
kevin.labens@sbm.be

Wat kent u na het volgen van deze opleiding?
Na het volgen van de opleiding kan men deelnemen aan de praktijkproef voor het behalen van het 'attest van bestuurder van een RPA' (drone piloot klasse
2).

PROGRAMMA
Theoretische instructie: anderhalve dag (nodige verplichte vakken worden gegeven)
Praktjk instructie: anderhalve dag
Aansluitend: eindproef tot behalen van attest door een erkende DGLV examinator - kostprijs examen (255 EUR ex. 21% btw) is niet inbegrepen in de prijs van
deze opleiding
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PRAKTISCH

Lesdata
Datum

Startuur

Einduur

Locatie

Contact

Syntra West Kortrijk

T: 078/353 653

Doorniksesteenweg 220

F: 050/403061

8500 Kortrijk

info@syntrawest.be

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

DOCENT
Alle lessen worden verzorgd door docenten van BAFA (Ben-Air Flight Academy) uit Antwerpen.
BAFA (Ben-Air Flight Academy) - partner in kennis en expertise - www.bafa.be
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