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   VAARDIGHEIDSBOEKJE HULPINSTRUCTEUR 
 
 
Naam   :______________________________________________________________ 
 
KNVvL - lidnr. :______________________________________________________________ 
 
Brevet(ten) :______________________________________________________________ 
 
Geldig tot  :______________________________________________________________ 
 
 
naam school 1 naam/stempel instructeur datum 

periode 
aantal 
 dagen 

B L algemene indruk/didactische vaardigheden 

 
 
 
 
 

      

 
 
 
 
 

      

naam school 2 
 

naam/stempel instructeur datum 
periode 

aantal 
 dagen 

B L algemene indruk/didactische vaardigheden 
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VAARDIGHEIDSBOEKJE HULPINSTRUCTEUR  -   1 OBSERVEREN ( bij 1 alleen kolom datum, L,B en opmerkingen)  

 
onderwerpen in detail datum L B onv mat redel vold goed z goed opmerkingen  

 
minimumeisen             40 vluchten

 brevet 2            

grondoefeningen           oefentechnieken

 5-puntencheck          

 startmethode          

starttechniek            meteo-inschatting

 cross-wind           

 harde wind           

 0-wind           

 hellingshoek           

vluchtbegeleiding vluchtplan           

 1e hoogtevlucht           

 radiocontact cursist

radiocontact
instructeurs 

 radio-uitval           

landingsbegeleiding           circuit 

 hoogte-inschatting           

 correcties           

 flairmoment           

evaluatie             evaluatie totale
vlucht 

 theorieles

           

            

           

stempel/paraaf instructeur/school  vaardigheden1: 
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VAARDIGHEIDSBOEKJE HULPINSTRUCTEUR  -   2 PRAKTIJK GRONDOEFENINGEN   onder begeleiding van instructeur  
 
onderwerpen in detail datum L B onvold. matig redel. vold goed z goed opmerkingen 

 
grondoefeningen           materiaaluitleg

 5-puntencheck          

 starttechnieken

afbreekcriteria

 stuuroefeningen          

 flare-oefening

fieldpack/inpakken
scherm 
achterwaardse
starttechniek 

 ankeren

          

            

          

           

           

          

stempel en paraaf instructeur/school  vaardigheden 2: 
 

  
   

VAARDIGHEIDSBOEKJE HULPINSTRUCTEUR  - 3 THEORIELES OP BEGINNERSNIVEAU  o.b.v. instructeur  
 

onderwerpen in detail datum L B onvold. matig redel. vold goed z goed opmerkingen 
 

theorieles geven op 
beginnersniveau 

1 onderw. verpl. 
rest  facultatief 
regelgeving 

 aerodynamica          

 materiaal 

meteo

vliegpraktijk

          

           

         

            

            

stempel en paraaf instructeur/school  vaardigheden  3: 
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VAARDIGHEIDSBOEKJE HULPINSTRUCTEUR  -  4 OEFENHEUVEL / LIEREN AAN KABEL o.b.v. instructeur 

 
Onderwerpen in detail datum L B onvold. matig redel. vold goed z goed opmerkingen 

 
starten / landen 
 

5-puntencheck  
(incl.reservepin!) 
begeleiding start

begeleiding landing
(of simul.) 
nabespreking
(vluchtje) 
indien mogelijk
vluchtbegeleiding 
inschatten
omstandigheden 

          

            

             

            

             

            

stempel en paraaf instructeur/school  vaardigheden  4: 
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VAARDIGHEIDSBOEKJE HULPINSTRUCTEUR  -  5 HOOGTEVLUCHTEN I  onder begeleiding van instructeur  

 
onderwerpen in detail datum L B onvold. Matig redel. vold goed z goed opmerkingen 

 
bespreking totale 
traject  vlucht 
beginnerscursus 

bespreking 
landingsterrein 

          

 bespreking lokale
(gedrags)regels 
bespreking circuit

bespreking
windvariaties 
bespreking radio-
uitval 
bespreking startplek

bespreking
startafbreuk 
bespreking
vluchtplan 
bespreking meteo

bespreking meteo
startplaats 
bespreking
vliegpraktijk 

            

            

            

            

            

            

            

            

             

            

stempel en paraaf instructeur/school  vaardigheden 5: 
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VAARDIGHEIDSBOEKJE HULPINSTRUCTEUR  -  6 HOOGTEVLUCHTEN II   onder begeleiding van instructeur  

 
onderwerpen in detail datum L B onvold. Matig redel. vold goed z goed opmerkingen 

 
begeleiden start + 
1e deel vlucht 
beginnerscursus 

controle afstelling 
harnas 

          

 bespreking
reserveparachute 
5-puntencheck  

radiocontact landing

radiocheck cursist 

luchtruimcheck

meteo 

begeleiding start

ideale wind 

met 0-wind

cross-wind

harde-wind

afbreken 

vluchtbegeleiding

oren trekken 

bovenstaande 
uitgevoerd op 2e 
startplaats (berg) 

bij  berg minimaal  2 
verschillende 
startplekken 

           

           

            

           

            

           

            

           

            

            

            

           

            

          

          

stempel en paraaf instructeur/school  vaardigheden  6: 
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VAARDIGHEIDSBOEKJE HULPINSTRUCTEUR  -  7 HOOGTEVLUCHTEN III  onder begeleiding van instructeur  

 
onderwerpen in detail datum L B onvold. matig redel. vold goed z goed opmerkingen 

 
begeleiden start + 
1e deel vlucht 
beginnerscursus 

als taak 6 bij andere 
school 

          

 controle afstelling
harnas 
5-puntencheck (incl.
reservepin-check !) 
radiocontact landing

radiocheck cursist 

luchtruimcheck

meteo 

begeleiding start

ideale wind 

met 0-wind

cross-wind

harde-wind

afbreken 

vluchtbegeleiding

oren trekken 

bovenstaande 
uitgevoerd op 2e 
startplaats (berg) 

bij  berg minimaal  2 
verschillende 
startplekken 

            

             

            

           

            

           

            

           

            

            

            

           

            

          

          

stempel en paraaf instructeur/school   vaardigheden  7: 
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VAARDIGHEIDSBOEKJE HULPINSTRUCTEUR  -  8 LANDINGSBEGELIDING  onder begeleiding van instructeur  

 
onderwerpen in detail datum L B onvold. matig redel. vold goed z goed opmerkingen 

 
begeleiden deel 
vlucht + landing 
beginners/gevord. 

stuuropdrachten           

 correcties

inschatting cursist

inschatting hoogte

inschatting
vliegverkeer 
radiobegeleiding

begeleiding op
signalen 
normale wind

0-wind 

cross-wind

harde wind

thermisch

flairmoment

fieldpack

 minstens 2 terr.           

 begeleiden 2 piloten 
gelijktijdig 
begeleiden meer
dan 2  piloten 
gelijktijdig 

           

            

            

            

            

             

            

           

            

            

            

            

            

          

             

stempel en paraaf instructeur/school  vaardigheden 8: 
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VAARDIGHEIDSBOEKJE HULPINSTRUCTEUR  -  9 LANDINGSBEGELEIDING  onder begeleiding van instructeur  

 
onderwerpen in detail datum L B onvold. matig redel. vold goed z goed opmerkingen 

 
begeleiden deel 
vlucht + landing 
beginners/gevord. 

als taak 8 bij andere 
school 

          

 stuuropdrachten

correcties

inschatting cursist

insch. hoogte

inschatting
vliegverkeer 
radiobegeleiding

 begel. op signalen           

normale wind 

0-wind

cross-wind

harde wind

thermisch 

flairmoment

fieldpack 

 minstens 2 terr.           

 begeleiden 2 piloten 
gelijktijdig 

          

 begel. meer dan 2  
piloten gelijktijdig 

           

            

            

            

            

            

           

            

            

            

           

            

           

          

stempel en paraaf instructeur/school  vaardigheden 9: 
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VAARDIGHEIDSBOEKJE HULPINSTRUCTEUR  -  10 THEORIELES GEVEN  onder begeleiding van instructeur  

 
onderwerpen in detail datum L B onvold. Matig redel. vold goed z goed opmerkingen 

 
theorieles geven 
op 2/3-niveau 

opgegeven thema           

stempel en paraaf instructeur/school  vaardigheid 10: 
 

 
 

 
VAARDIGHEIDSBOEKJE HULPINSTRUCTEUR  - 11 BIJZONDERE OEFENINGEN  onder begeleiding van instructeur  

 
onderwerpen in detail datum L B onvold. Matig redel. vold goed z goed opmerkingen 

 
gevorderdencursus            bespreken en

begeleiden  van: 
oren trekken 

 2 x 360 binnen 20 
sec. 

          

 8 binnen 20 sec           

snel/langzaam
vliegen 

 snelle 360 gr           

snelle 8 

doellanden binnen
15 meter 
wing-over

a-riser wegtrekken

b-stall

soaren

thermiekvlucht

steilspiraal 

           

            

           

             

            

            

            

            

            

           

stempel en paraaf instructeur/school  vaaridgheden 11: 
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VAARDIGHEIDSBOEKJE HULPINSTRUCTEUR  - 12 NOODPROCEDURES  bespreking met instructeur  

 
onderwerpen in detail datum L B onvold. matig redel. vold goed z goed opmerkingen 

 
hoe om te gaan met 
cursist   

die een 
buitenlanding moet 
maken 

          

 die een noodlanding 
moet maken 
(water/boom) 

          

 die negatief  
gaat 

          

 in een stall komt            

 in een zakvlucht  
raakt  

          

 in een stabiele 
steilspiraal   raakt 
een asymetrische
inklapper krijgt  

 in een combinatie 
van bovenstaande 
terechtkomt 

          

 zijn  reserve  moet 
trekken 

          

kan werken  met ongevallen- en 
voorvallen 
formulier 

          

            

          

© KNVvL afd.Schermvliegen - juni 2002 

stempel en paraaf instructeur/school  vaardigheden 12: 
 


