HET NATIONAAL DRONE SEMINAR 2020
Dutch Drone Academy heeft het initiatief genomen om op 29 september 2020, van 10:00 tot 11:30 uur, het Nationaal Drone Seminar te organiseren. Dit seminar
wordt zowel live als ‘on demand’ beschikbaar gesteld, waardoor alle deelnemers het seminar, via elk device, op ieder gewenst tijdstip kunnen volgen.
Programma:
Sessie 1
Sessie 1:
20 min.

Intermezzo:
10 min.
Sessie 2:
20 min.

Sessie 3:
30 min.

Ron van de Leijgraaf, Ministerie I&W
Beleidsmedewerker, RDW
Parcival Hofland, moderator

> bewustwording creëren bij burgers over de regels voor het gebruik van drones
> uitleg nieuwe Europese EASA regels, actueel per 31 december 2020
> toelichting stappenplan voor behalen van een vereist certificaat
Intermezzo:

Wiebe de Jager,

Wiebe de Jager met vragen voor het panel
Sessie 2

Ronald Termaat, KNVvL
Jelte Keur, bekende dronepiloot
Parcival Hofland, moderator

> luchtvaart en drones, what’s next?
> wordt het leuker of beter voor de hobbyisten?

live Q&A aan de panelleden
(rondvraag en afronding)

Sessie 3

> feedback vanuit het publiek, de dronegebruikers

Hoofddoel van het Nationaal Drone Seminar is natuurlijk de zo breed mogelijke bewustwording omtrent de nieuwe, Europese dronewetgeving. Tijdens ons seminar staat echter
de interactie met de deelnemers centraal. Alle feedback wordt achteraf geëvalueerd
door de deelnemende partijen. Je kan dus niet alleen live vragen stellen aan het
complete panel maar je kan ook deelnemen aan enquêtes om zo jouw inbreng
te doen gelden.
De ‘on demand’ uitzending kan worden bekeken door iedereen die onverhoopt
niet beschikbaar was tijdens de live uitzending of door diegene die het nog
een keer terug wil zien.
Jelte Keur, een van de eerste bekende dronepiloten
van Nederland. Beroemd geworden door zijn
dronefilmpje van de Dom te Utrecht.
Deelnemer aan de tweede sessie van het
Nationaal Drone Seminar. Je kan tevens
vragen aan alle panelleden stellen aan
Het einde van de webinar tijden de
Q&A ronde.

Wiebe de Jager
van DroneWatch.nl
zal enkele kritische vragen
voorleggen aan het panel.

De studio in Hilversum van waaruit het
Nationaal Drone Seminar verzorgd wordt

