
Voor en door veiligheidsprofessionals

OPLEIDINGSPROGRAMMA

BRAINBOX DRONES



Onze trainingslocatie is Troned. Een groot 

terrein met rijke historie in een prachtig 

Twents landschap. Troned beschikt 

over verschillende oefenobjecten voor 

realistische trainingen waar verschillende 

praktijkscenario’s getraind kunnen worden. 

Denk dan aan het inzetten van drones 

bij scenario’s als brand, hulpverlening en 

IBGS.  Om te mogen vliegen met drones 

wordt gezorgd voor de noodzakelijke 

ontheffingen. 

Met het trainingsprogramma Brainbox 

Drones krijg je alle opleidingen en 

certificaten die nodig zijn om te mogen 

vliegen met drones. De trainingen worden 

verzorgd door instructeurs en piloten 

van de brandweer in samenwerking met 

een erkende vliegschool. Je krijgt de 

lesstof op een interactieve, begrijpelijke 

en leuke manier aangereikt. Theorie en 

praktijk wisselen elkaar af. Je oefent onder 

realistische omstandigheden. 

Na afloop van de opleiding ben je 

gecertificeerd gezagvoerder/piloot en 

weet je hoe en wanneer je drones kan 

inzetten bij incidenten zoals branden of 

complexe ongevallen. Naast de opleiding 

voor gezagvoerder/piloot zijn er tevens 

opleidingen voor sensorbedienaar en 

waarnemer te volgen. Het (brandweer) 

branche specifieke onderdeel maakt 

onderdeel uit van de pilotenopleiding, maar 

is ook separaat te volgen.

De Brainbox Drones is gebaseerd op 

ervaringen van piloten van Brandweer 

Twente. Een team van deskundige 

instructeurs staan voor je klaar. Zij 

zorgen voor een doordacht en uitdagend 

lesprogramma. De training wordt 

voortdurend afgestemd op de laatste 

ontwikkelingen en regelgeving omtrent 

drones. 

Iedereen kan hier oefenen: de Brainbox 

Drones wordt voor iedere groep op maat 

voorbereid. De piloten worden gecertificeerd 

volgens de wettelijke eisen. Naast de 

wettelijke eisen moeten de deelnemers 

voldoen aan branche specifieke kennis. 

Dit onderdeel is optioneel en kan dus 

meegenomen worden in het programma. 

Jaarlijks moet een team conform de 

landelijke afspraken worden gecertificeerd. 

Om hieraan te voldoen bieden we ook 

bijscholing in ons programma aan. 

Troned: de ideale trainingslocatie

BRAINBOX DRONES

Inhoud training
De volgende onderwerpen komen aan bod:

•  Wet- en regelgeving; handboek drones

• Onderhoud van drones en de daarbij  

   horende systemen

• Sensorbediening

• Ontwikkelingen 

• Vluchtvoorbereiding 

• Scenariotraining 

• Noodprocedure 

Door middel van theorie- en praktijk-

oefeningen word je door de lesstof geleid. De 

opleiding wordt gehouden op Troned. 

Naast het trainingsprogramma bieden we 

ook de benodigde jaarlijkse bijscholing aan.  

Je kunt op Troned trainen met je eigen drone, 

maar we kunnen hier ook in voorzien.  We 

bespreken graag de mogelijkheden.



Wanneer je meer informatie wilt over de 

Brainbox Drones of een bezoek wilt brengen 

aan de trainingslocatie, neem dan contact 

met ons op via info@troned.nl. Ook op de 

website www.troned.nl is meer over het 

trainingsprogramma te lezen.

NIEUWSGIERIG GEWORDEN?

De Twente Safety Campus is in 2008 

ontstaan en inmiddels uitgegroeid tot de 

ontmoetingsplek voor innovatie en veiligheid. 

Het bestaat uit de pijlers Safety Field Lab, 

Troned en de Risk Factory Twente. Op de 

campus staat denken, doen en beleven 

centraal en continu met elkaar in verbinding. 

Hier werken burgers, bedrijven, onderwijs 

en hulpdiensten samen aan veiligheid.  

Op de campus praten we niet alleen over 

veiligheid, maar gaan we ook daadwerkelijk 

aan slag. Met realistische oefenscenario’s 

voor brandweer, politie, defensie en GHOR. 

Met veiligheidsproducten en onderzoek. 

En door basisschoolleerlingen en ouderen 

aansprekende veiligheidsprogramma’s te 

bieden. Zo creëren we niet alleen meer 

bewustzijn, maar verbeteren we veiligheid 

vanuit meerdere invalshoeken.

Twente Safety Campus

Troned is onderdeel van:

www.twentesafetycampus.nl

en partner van:

 

www.sftycoll.nl

Vliegveldstraat 100

Enschede

088-256 8102

info@troned.nl

www.troned.nl 

BRAINBOX: DENKEN, DOEN EN BELEVEN


