
 

  

Workshop: innovatie en digitalisering met 

augmented reality en drones. 

 

 

 

 

. 

 

 

“Droom je drone” – toegepaste innovatieve 

technieken in het onderwijs. 

  

http://www.horeyezon.nl/
http://www.vr-innovations.nl


 

  

Context 

De meeste studenten van tegenwoordig groeien op met digitale middelen. 

Ze beschikken al snel over een smartphone, kunnen het internet gebruiken 

en adopteren nieuwe toepassingen snel. De studenten kunnen 

tegenwoordig alles vinden via het internet. Dus “alleen rijtjes uit je hoofd 

leren” heeft weinig zin. Het ontwikkelen van vaardigheden hoe om te gaan 

met digitale middelen is belangrijk. Het onderwijs moet mee en anticiperen 

op de ontwikkelingen; studenten laten kennis maken met nieuwe 

technieken en het bedenken van toepassingen. Zo worden de 

ontwikkelingen en toepassingen van drones en augmented reality 

bijvoorbeeld geschaard onder de essentiële technologieën van de toekomst. 

 

Twee bedrijven bundelen hun expertise en bieden workshops aan over deze moderne 

onderwerpen. Studenten leren, door middel van filmpjes en hands-on, onder andere over 

de techniek en de aerodynamica; ‘hoe een drone vliegt’. Tevens leren ze hoe een virtuele 

drone in 3D te maken en deze als augmented reality projectie tentoon te stellen. Een 

vorm van 3D prototyping. Een methodiek die in het bedrijfsleven steeds vaker wordt 

toegepast tijdens het ontwikkelproces. 

 

VR-Innovations 

Richt zich op het ontwikkelen voor B2B maatwerk door 

middel van onder andere virtual en augmented reality 

toepassingen. Het bedrijf geeft educatieve workshops 

om studenten te enthousiasmeren over techniek en te 

scholen in de technieken. 

 

HorEyeZon 

Houdt zich onder meer bezig met luchtfotografie, 3D 

reconstructie op basis van ingevlogen foto’s 

(fotogrammetrie) en techniekonderwijs. Een 

techniekles over drones is één van de onderwerpen. 

En: “Vliegen met drones, daar horen regels bij”. 
  

http://www.vr-innovations.nl/
http://www.horeyezon.nl/


 

  

 

Inhoud van de workshop 

Workshop duur 

In beginsel 3 lesblokken van 2 uur. 

Workshop inhoud 

Studenten krijgen les over hoe ze 3D 

modellen kunnen maken. Ze krijgen de 

opdracht een drone in 3D te 

modelleren. Drones bestaan uit diverse 

componenten. De studenten moeten 

deze samenstellen tot een virtuele 

drone. Nadat ze een complete drone 

gemaakt hebben leren wij de studenten 

de modellen te projecteren als 

augmented reality projectie via hun 

smartphone. Nadat de studenten dit 

proces doorlopen hebben volgt meer 

uitleg over de drones. Welke drones 

bestaan er, hoe worden ze in de praktijk 

ingezet? Enkele drones worden 

meegenomen, zodat de studenten deze 

van nabij kunnen bekijken. 

Vereisten 

Wij helpen de studenten met de software 

klaar te zetten.  De studenten hebben een 

laptop nodig om de workshops te volgen. 

Kosten 

Op aanvraag*. 

 

*: voorbereiding, lesuren, materiaal en 

reiskosten inbegrepen. Exclusief BTW. 

Contact 

Interesse in deze onderwerpen? Of wellicht 

in een andere vorm, bijvoorbeeld minder 

uren of een dagdeel? Neemt contact met 

ons op en we bespreken de mogelijkheden. 

info@vr-innovations.nl 

https://www.horeyezon.nl/contact/ 

 

Graag tot ziens! 

 

 

mailto:info@vr-innovations.nl
https://www.horeyezon.nl/contact/

