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Drone-Age laat jongeren zelf  

hun drone bouwen
RVO-Society wekt met zomerkampen belangstelling 

voor wetenschap en techniek

Drones spreken tot de verbeelding van jong en oud. Het 

project Drone-Age bracht de complexe, moderne techno-

logie van drones naar het secundair onderwijs en naar de 

lerarenopleiding. Met de bedoeling om de interesse van die 

jongeren te wekken voor innovatieve technologieën en 

hen te prikkelen om bij hun studiekeuze voor een weten-

schappelijke of technische richting te kiezen.

 

RVO-Society pakte in 2015 met de steun van de provin-

cie uit met het project Drone-Age. Leerlingen van het se-

cundair onderwijs - 12-18-jarigen – konden in hun vrije 

tijd drones onderzoeken, leren besturen én zelf bouwen.

Kristof Jacobs: “Vanuit RVO-Society coördineerden we 

dat, omdat we alle knowhow over drones in huis heb-

ben. We zochten naar iets catchy om jongeren warm te 

maken voor wetenschap en techniek en zo’n drone leek 

ons daarvoor ideaal. De lerarenopleiding van Groep T 

was enthousiast om eens op een andere manier te kun-

nen lesgeven: niet in een schoolse context maar in de 

vrije tijd, aan kinderen die meestal heel gemotiveerd wa-

ren omdat ze rond drones konden werken. En we wilden 

ook experimenteren met beelden van drones. Daarom 

deed ook Narafi – nu Luca School of Arts – mee.”

Kristof Jacobs deelt zijn passie voor drones met jongeren.
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“Het is een echt droneskamp geworden met de nadruk 

op wetenschap en techniek. In de voormiddag gingen de 

jongeren met de drones aan de slag: hoe werkt dat, welke 

sensoren bevat zo’n drone, welke technologie zit daar ach-

ter, enz. Het niveau van het kamp was aangepast aan de 

leeftijd. De jongsten werden sterk gestuurd, terwijl de oud-

sten echte uitdagingen meekregen en zelf een drone leer-

den bouwen. De studenten van de UCLL-lerarenopleiding 

coachten de jongeren en brachten hen de nodige knowhow 

bij, zodat ze zelf een drone konden bouwen en er ook kon-

den mee vliegen.”

Zou het project mogelijk geweest zijn zonder de inno-

vatiesubsidie van de provincie? 

“Dan had dit project niet bestaan. We hebben de kans ge-

kregen om een brug te slaan tussen onderwijs en techniek 

en we konden de jongeren ook in contact brengen met wat 

hier aan onderzoek plaatsvindt bij imec. Er zijn wel meer 

kampen waar men iets doet rond drones, maar geen enkel 

kamp legt zich toe op de technologie en het zelf bouwen 

van een drone. Dat was ook het innovatieve aan ons pro-

ject.”

Het was de bedoeling om interesse te wekken voor 

technische richtingen of voor een ingenieursopleiding?

“Er is een groot tekort aan jongeren die gericht voor weten-

schap en technologie kiezen. Deze kampen zijn een unie-

ke kans om hen op een heel ervaringsgerichte manier, niet 

schools, in contact te brengen met techniek. Elk kamp telde 

120 kinderen en de kampen waren direct volzet. We werk-

ten met vier begeleiders per 12 kinderen, zodat elk kind zeer 

intensief kon worden opgevolgd. De subsidie van de pro-

vincie liep tot eind 2016, maar we zetten het project voort 

met de STEM-universiteit van de KU Leuven. De provincie 

heeft met haar innovatiesubsidie de zaadjes gelegd en het 

project groeit nu verder door. Drone-Age is begonnen als 

ontspanningaanbod voor jongeren, maar met een sterke 

link naar science, technology, engineering and mathema-

tics (STEM). Vandaag is Drone-Age inhoudelijk zo sterk en 

veelzijdig dat het past in de leerplannen van het onderwijs. 

Daarom hebben we, onder andere in samenwerking met de 

KU Leuven, modules uitgewerkt voor de drie graden van het 

secundair onderwijs.” 

“Er bestaat een Facebookgroep van de dronekampen. We 

zien daar dat sommige jongeren die deelnamen aan de eer-

ste dronekampen nu effectief ingenieursstudies beginnen. 

Sommigen begeleiden ondertussen zelf zo’n dronekamp. 

Dat is leuk, want het geeft aan dat we ons doel bereiken.”
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Drone-Age is inhoudelijk 

zo sterk en veelzijdig dat het 

past in de leerplannen 

van het onderwijs.




