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 BESPAAR MET DE KMO-PORTEFEUILLE

DRONEPILOOT ADVANCED: OPEN A2 - VERKORTE OPLEIDING NIEUW

€ 223,85 incl. BTW

BEHAAL JOUW DRONECERTFICAAT OPEN A2 OP ÉÉN DAG

I.S.M.

OMSCHRIJVING

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?
Na het volgen van deze opleiding ben je, mits de nodige zelfstudie achteraf, klaar om deel te nemen aan het examen OPEN A2.

Introductie
Sinds 31/12/2020 is de nieuwe Europese dronewetgeving van kracht. Deze nieuwe regelgeving biedt heel wat mogelijkheden aan recreatieve en professionele
dronepiloten.
De oude klassen 1 en 2 houden op te bestaan en 3 nieuwe categorieën zijn in het leven geroepen. EU verordening 2019/947 is gebaseerd op risico, complexiteit en
vluchtprestatie. Om dit te bepalen, worden drone, risico en plaats van de vlucht in acht genomen. Afhankelijk van de categorie waarin de vlucht en toestel vallen, zijn
er bepaalde vereisten.
Kort samengevat:
je vliegt met een prosumer drone met MTOM <4kg (bv. Mavic, Mavic 2, Phantom serie, ...)
je wilt vliegen tot 50mvan personen die niet betrokken zijn bij de vlucht
je bent minimum 16jaar

Dan is deze opleiding de ideale voorbereiding op het examen OPEN A2.

Omschrijving
In deze verkorte opleiding Open A2 van één dag wordt u in sneltempo voorbereid op het DGLV examen. Uiteraard zult u nadien de leerstof nog verder moeten
instuderen alvorens deel te nemen aan dit examen. Hiervoor krijgt u toegang tot de SBM Question database; een uitgebreide vragendatabank waarin u zich optimaal
kunt voorbereiden op het examen.

Voor wie is deze opleiding bestemd?
Dronepiloten die zich willen voorbereiden op het examen Open A2.

Voorkennis
We verwachten dat je voor de start van de opleiding op zelfstandige basis het Open A1/A3 hebt behaald. Contacteer ons voor meer info over hoe dit te behalen.

Toelatingsvoorwaarden
De minimumleeftijd is 16 jaar.

Methodologie
1 dagen theorie (of 2 avonden)
1 maand toegang tot de SBM Question Database, de ideale voorbereiding op het DGLV examen

PROGRAMMA
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De inhoud van het theoretisch gedeelte is conform de vereisten van het DGLV:
Meteorologie
Vliegprestaties van het UAS
Technische en operationele maatregelen ter beperking van het risico op de grond
Nadien krijg je toegang tot een database met oefenvragen waarmee je je verder kunt voorbereiden op het examen.

PRAKTISCH
Opgelet: Deze opleiding wordt georganiseerd door onze partner Skilliant. Het erkenningsnummer voor Skilliant is DV.O214464.
2 sessie(s) vanaf dinsdag 22/11/2022 - Gent

Lesdata voor Gent vanaf dinsdag 22/11/2022
Datum

Startuur

Einduur

dinsdag 22/11/2022

18:00

22:00

donderdag 24/11/2022

18:00

22:00

Locatie

Contact

Campus Gent NETWORKS TWO

T: 078/353 653

Raymonde de Larochelaan 13

Sofie@syntrawest.be

9051 Gent

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

ANDERE MOGELIJKE LOCATIES:

Lesdata voor Gent vanaf woensdag 16/11/2022
Datum

Startuur

Einduur

woensdag 16/11/2022

09:00

12:30

woensdag 16/11/2022

13:00

17:30

Locatie

Contact

Campus Gent NETWORKS TWO

T: 078/353 653

Raymonde de Larochelaan 13

Sofie@syntrawest.be

9051 Gent

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

WWW.SYNTRAWEST.BE

PAGINA 2 VAN 2

