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Handreiking bij het praktisch examen vliegonderricht VO-G/L/S/Zelfstart in het GPL 
 
Leeswijzer 
Naar aanleiding van een discussie in het LCO-overleg (1997) hebben Geert Jas en Victor Telkamp op 
zich genomen om een eerste aanzet te leveren voor een omschrijving van de hoofdpunten van het 
instructeursexamen.Het is meer tekst geworden dan bedoeld, maar een eerste aanzet is het gebleven. In 
het beschrijvende deel is het examen (vnl. het VO(G) stuk) zo kort mogelijk beschreven, waarna de 
punten in de checklist weer terugkomen als aandachtspunten. 
Het stuk is door de CIV aangepast aan de situatie in 2010. 
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Inleiding 
Waar het instituut van LCO's tracht de landelijke standaard van de zweefvliegopleiding te concretiseren, 
dient dit college ook zijn eigen werk te normeren.  
De taak van de examinator/LCO is drieledig.  

1. Als examinator beoordeelt hij de kandidaat. Hij volgt daarbij de richtlijnen uit deze handreiking.  
2. Als LCO wisselt hij ervaringen uit met de club in bredere zin. Zo kunnen routines, regels en 

instructiemethodes naar elkaar toe groeien op de verschillende velden in Nederland en vervolgens 
worden geoptimaliseerd. 

3. De LCO doet een audit bij de zweefvliegclub, waarbij hij controleert of de kwaliteit van de 
opleiding binnen die club voldoet aan de landelijk afgesproken standaard  

 
Dit document richt zich alleen op de eerste taak. 
 
Oorspronkelijk is deze handreiking gebaseerd op de aanwijzingen voor het beoordelen van kandidaat-
instructeurs zoals deze in 1983 zijn opgesteld door J.L. de Jong en J. Mink. Die aanwijzingen geven de 
elementen aan waarvoor in deze tekst is getracht een norm toe te voegen. Daar waar zo weinig objectieve 
normen voorhanden zijn is het moeilijk om die te stellen. Toch zijn het juist die normen die de 
toegevoegde waarde van een stuk als dit moeten geven.  
 
"Door de oogharen" ziet het er als volgt uit: 
1) Algemene leiding en veiligheid:  

-De kandidaat moet in staat zijn om op een soepele wijze een veilig en efficiënt vliegbedrijf te    
 leiden, met inzicht in hoofd- en bijzaken.  
 Hij moet goed inspelen op veranderende situaties en hij dient opdrachten steeds aan te passen aan  
 de omstandigheden. 
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2) Instructietechniek:  
-De kandidaat dient heldere briefings en vluchtopdrachten te geven, aangepast aan het niveau van  
 de leerling en aansluitend op eerdere lessen. 
-Briefings dienen: niet te lang te zijn, een heldere opbouw te hebben, controlerende vragen te  
 bevatten en samengevat te worden. . 

3) Vliegervaring en kennis: 
-De kandidaat dient zelf soepel en veilig te vliegen en in staat te zijn alle oefeningen volgens het 

              instructeurshandboek te demonstreren en tegelijkertijd uitleg te geven over zijn handelingen.  
-Hij dient duidelijk boven de stof te staan. De kandidaat moet de leerling verbaal kunnen  
 corrigeren en pas ingrijpen waar echt nodig, zonder de veiligheid in gevaar te brengen. 

 
1. De opzet van het examen 
Door de coördinator wordt aangegeven of het een VO(Grond), VO(Lier), VO(Sleep) of een VO-
(Zelfstart) examen betreft. Het examen grondinstructeur, VO(G), neemt de meeste tijd in beslag. Dus 
twee van deze examens doen een aanslag op het uithoudingsvermogen van de examinatoren en de 
ontvangende c1ub. In voorkomende gevallen is het zaak de kandidaten daarop te wijzen, zodat ze er met 
de veldorganisatie rekening mee kunnen houden. Het afnemen van twee volledige examens kan een erg 
langdurige zaak worden als de kandidaten twijfelachtig zijn. Overleg van tevoren of je als examinator 
bereid bent dit risico te lopen. 
Het is voor de examinatoren zowel als voor de kandidaten aantrekkelijk als het examen in beperkte tijd 
kan worden afgenomen. 
Probeer een VO(G)-examen in 4 uur af te ronden en een VO(G) + VO(L)/(S)/(Zelfstart) examen in 5 uur. 
 
De ochtendbriefing en het opstellen zijn zeer geschikt voor het beoordelen, zorg ervoor dat je ruim op tijd 
aanwezig bent. Spreek van tevoren een tijdstip af met de mentor-instructeur. 
Probeer bij het grondinstructie-examen de kandidaat een redelijk onafgebroken tijd het vlieg bedrijf te 
laten leiden, zodat hij goed te observeren is en ook de rust krijgt om het te doen. 
Onderbreek dit zo min mogelijk door vliegoefeningen, wel door allerhande vragen en briefings natuurlijk. 
Spreek voor het VO(L) / (S) / (Zelfstart) examen met je collega af welke oefening je gaat doen, zodat er 
een zo goed mogelijke dekking ontstaat. 
 
Controleer: 
-In het werkboek of de oefeningen in voldoende mate zijn afgetekend. De 15 dagen met mentor geldt als  
 minimum voorbereiding. 
 Een aantal mentorstarts van ca. > 30 is gewenst. 
 Toelichting: 
 De mentorstarts dienen alle aspecten van de EVO ( E 0-E 24) en VVO (V 1-V 14) opleiding te bevatten. 
 De  kunstvluchten (V14-V18) zijn facultatief, maar indien mogelijk gewenst. 
 Daarnaast dient de kandidaat een aantal stagestarts onder begeleiding van de mentor te maken.  
 Voor de VO(S)-bevoegdheid geldt een examenvrijstellingsregeling voor VO(L)-instructeurs met meer 
 dan 100 sleepstarts als PIC. 
 Wel dient de kandidaat minimaal 3 sleepstarts inclusief 1 daalsleep met zijn mentor te hebben  
 gemaakt. Dit moet blijken uit een aantekening in het logboek en het opleidingsboek van de kandidaat. 
  
 
2. Examen VO(G) 
2.1. Algemene eisen: 
A.  De kandidaat dient als grondleider duidelijk aanwezig te zijn en te worden geaccepteerd. Door  

het wat gedwongen rollenspel tijdens het examen kan dit moeilijk te beoordelen zijn. Er zijn niet 
altijd duidelijke problemen waarbij kan worden ingegrepen. Wel is al direct goed te zien of de 
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kandidaat goed organiseert als hij bij start en einde van het examen een duidelijke overgave van 
de leiding regelt of niet. 

B. De kandidaat: 
 - dient de typische stof voor de grondinstructeur vanzelfsprekend te beheersen. 
 - dient voldoende kennis te hebben van de briefings voor de DBO-instructie .  
 - hoeft nog niet de hele DBO-opleiding in haar samenhang te beheersen maar moet wel de 
               meeste losse elementen kunnen briefen. 
C.  -Briefings moeten duidelijk gegeven worden met een inleidend, beschrijvend en een  
               samenvattend deel. 
 -Deze delen moeten voor de toehoorder ook goed onderkend kunnen worden. Lange verhalen zijn    
               uit den boze! 

-Briefings moeten aansluiten op de standaard die de leerling heeft, de instructeur moet dit in een     
 vraag- en antwoordspel ook opbouwen (je vloog ASK-21, de ASK-23/ ASK-8  wijkt op een  
 aantal punten af . . .  
-Briefings dienen controlerende vragen te bevatten. 
-Weet de kandidaat wanneer hij de leerling apart moet nemen om een oefening in detail door te  
  praten en wanneer een korte opmerking voor de vlucht volstaat?. 

D. Bij doorvragen door de examinator dient de kandidaat voldoende boven de stof te staan om 
stukken theorie op een natuurlijke wijze in de briefing te kunnen opnemen. 

E. Met de steeds voortschrijdende stand der techniek in prestatiekisten moet ook de kandidaat-
instructeur de bij zijn club aanwezige instrumenten kunnen bedienen. (bv. board computer, 
logger, etc.) 

F Het is ook een uitgangspunt dat de kandidaat-instructeur alle bij de club aanwezige vliegtuigen 
kan vliegen en briefen. 
Wij leiden op voor een ICAO brevet en daarbij hoort eveneens overlandvliegen! Van een 
instructeur mag verwacht worden dat hij overlandervaring heeft. 

G. De kandidaat moet in staat zijn zijn aandacht over het hele vliegbedrijf te verdelen en ook onder 
wat druk tactvol kunnen blijven optreden. 

 
2.2. De onderdelen van het examen 
 
A  Het opstellen van het vliegbedrijf 
1  Is de kandidaat in staat de diverse taken en werkzaamheden bij het opstellen goed en verantwoord 

te verdelen? 
2  Is de opstelling weloverwogen, gegeven de weer- en terreinomstandigheden? 
             Dagelijks Toezicht: 
3 -Kent de kandidaat de juiste inspecties van het materieel, weet hij wat die inhouden en wie dit 
          mogen doen?  

Is dit ook inderdaad in orde tijdens het examen? 
-Heeft de kandidaat begrip van de verantwoordelijkheden die daarbij spelen? 
-Controleert de kandidaat of de nodige inspecties zijn uitgevoerd en of de opstelling volgens  
 instructie is uitgevoerd?  
Is dit ook inderdaad in orde tijdens het examen? 

4 Kent de kandidaat de punten waarop bij de gekozen opstelling moet worden gelet voor een veilig 
en efficiënt vliegbedrijf? 

 
B  De ochtendbriefing 
1 Is de briefing ter zake, duidelijk en begrijpelijk voor iedereen? 
2    Bevat de briefing relevante punten zoals bijzonderheden bij de gekozen opstelling, de heersende  
  en te verwachten weersomstandigheden, inzet van materieel en taken en verantwoordelijkheden  
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  van verschillende mensen? 
3           Bevat de briefing voldoende referenties naar gerelateerde veiligheidsaspecten? .  
4           Besteedt de kandidaat aandacht aan eventuele nieuwkomers en hun begeleiding op het veld? 

Besteedt de kandidaat op stimulerende wijze aandacht aan de te leveren prestatie op die dag en 
eventuele bijzonderheden als groepen gasten.   

5 Worden bijzonderheden ook uitgelegd? .. 
 Samenvatting .  
 Geeft de kandidaat bij de briefing en bij de verantwoording van vragen daarna het 

vertrouwenwekkende vertoon van kennis van zaken dat men van de leider van een vliegbedrijf 
mag verwachten? 

 
C  Het handhaven van het vliegbedrijf 
1 Verloopt het vliegbedrijf ordelijk , veilig en efficiënt? 
2 Ziet de kandidaat alle starts en landingen? 
3 Grijpt de kandidaat op de juiste wijze in bij afwijkende situaties, weet hij wat te doen bij 

calamiteiten? 
4 Voorziet de kandidaat de solovliegende leerlingen, waar nodig, van een passende vluchtopdracht 

en vervolgens van een adequate debriefing? 
5 Bouwt de kandidaat op een logische wijze voort op het besprokene tijdens de briefing? 
6 Worden de deelnemers aan het vliegbedrijf op een goede wijze gestimuleerd om wat bij te leren 

en/of een prestatie te leveren? 
7 Controleer overzicht, overwicht, gevoel voor sfeer en acceptatie door de deelnemers aan het 

vliegbedrijf. 
 
D  Beëindigen vliegbedrijf 
1 Kent de kandidaat de procedures en verdeelt hij de taken goed? 
2 I.g.v. gedwongen beëindiging (bv. weersomstandigheden), efficiënt/veilig en zonder paniek. Ziet 

de kandidaat er op toe dat er netjes wordt ingepakt en dat de nodige administratie wordt gedaan? 
 
E  Overlessen op een ander type 
1 Speelt de kandidaat goed in op de eerdere ervaringen van de leerling op een vorig type? 

Behandelt de kandidaat de algemene eigenschappen van het vliegtuig kort en duidelijk? Spreekt 
de kandidaat de vlucht goed door? 

2 Vat de kandidaat de belangrijkste (drie) punten goed samen? 
 
3. Examen VO(L)/ (S) /(Zelfstart) 
3.1. Algemene eisen 
A. Alle eisen voor het VO(G) gelden en mogen zijdelings ook worden meegenomen, indien de loop 

van het examen dit nodig maakt. 
B. De kandidaat dient de opbouw van de opleiding goed te kennen en niet slechts van oefening naar 

oefening te gaan zonder overzicht te hebben. 
C. Instructietechniek: De kandidaat moet in staat zijn om het ervaringsniveau van de leerling goed in 

te schatten, zodanig dat de les/briefing aansluit bij het niveau van de leerling. 
D. De afzonderlijke briefings dienen duidelijk, puntsgewijs en met samenvatting gegeven te worden. 
E. De kandidaat dient te kunnen aangeven waarom een bepaalde briefing zo gegeven wordt en 

niet anders. 
F. De kandidaat dient over een voldoende theoretische achtergrond te beschikken. 
G. De kandidaat moet zelf soepel en veilig kunnen vliegen en daardoor in staat te zijn om alle 

oefeningen uit het handboek te demonstreren en tegelijkertijd uitleg te geven over zijn 
handelingen. De kandidaat dient een zodanige vliegstandaard te hebben dat hij slechts hoeft in te 
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grijpen waar dat echt nodig is, met behoud van de veiligheid. 
 
3.2. De onderdelen van het examen . 
A. De opleiding, hoe is de opleiding opgebouwd, wat, wanneer en waarom? 
B. Briefings: zie VO(G) examen, de kandidaat zal ook duidelijk de samenhang in de verschillende 

elementen van de opleiding moeten laten doorklinken in.de opbouw van zijn briefings.  
C. Het vliegen: test een keuze uit de oefeningen op briefing, demo, oefening en debriefing. Vraag 

door voor technisch/theoretisch begrip. 
D. Beoordelen van de standaard, bv. solobeslissing. 
E. Afwijkende gevallen: hoge/lage leeftijd, leerproblemen. 
F. Minder vaak voorkomende gevallen: negatieve G,-angst, vliegangst, verkramptheid. Prestaties, 

eigenschappen, instrumenten. Zie ook VO(G) examen, vraag door voor theoretische 
achtergrond, begrip en opbouw van de EVO en VVO. . ... 

G. Wie moeten er prestaties doen? Wie stimuleren en wie moet je afremmen en waarom? 
 
4. Algemene tips voor examinatoren 
1 Wees correct 
2 Voorkom examineren op persoonlijke ideeën, conformeer u aan de standaard, laat de eigen stijl 

van de kandidaat in waarde. 
3 Stel de kandidaat zoveel mogelijk op zijn gemak en breng rust in het examen. 
4 Door variatie aan te brengen in het examen, qua inhoud en opdrachten, voorkomt u 

voorspelbaarheid. 
5 Het examen wordt in principe met twee examinatoren uitgevoerd, dit verhoogt de zorgvuldigheid 

richting kandidaat. 
6 EVO 3e druk, VVO 1e druk, Handboek Instructeur 2010 en de laatste versie Wettelijke 

Voorschriften Zweefvliegen  gelden als standaard. 
7 Instructie Zweefvliegen als -niet verplichte- extra. 
 
 
 
Toelichting op de handreiking: 
-gewenst is dat het VO(G) en een VO(L) of VO(S) examen in één sessie worden gedaan. 
 Een “los” VO(G) examen mag nog wel maar is minder gewenst. 
-Check dat de kandidaat minimaal 500 starts of 75 uur heeft. 
-Check het opleidingsboekje en de juiste invulling daarvan. 
-Check de 3 sleepstarts met mentor (van toepassing bij kandidaten met > 100 sleepstarts PIC.) 
-Check of het grondmateriaal goed in orde is. (kabels, chutes, borgingen, lier, voorloopstukken etc.) 
-Bijlage 1 en 2 dienen toegevoegd te worden aan het examenuitslag formulier dat men als LCO     
  krijgt via Nell Dijkstra 
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Bijlage 1 Checklist instructeursexamen VO(G) 
          1e beoordeling   2e beoordeling         
1 Kennis van zaken algemeen   
 - achtergrond van de praktijk   
 - lokale regels   
 - (lokale) luchtruimstructuur   
 - kennis van calamiteitenplan (indien aanwezig in de club)   
 Kennis van het materieel   
 - gebruik(sbeperkingen) van de aanwezige typen vliegtuigen   
 - dito prestaties   
 - werking van het instrumentarium (ook bv. LX 5000, logger  

  systemen) 
  

 - kennis van de inspecties (lier, kabels, chutes,  
   voorloopstukken , etc) 

  

2 Leiderschap   
 - inzicht   
 - overzicht   
 - motiverend / sturend   
 - werk verdelen / delegeren   
 Optreden/corrigeren   
 - kennis van procedures bij calamiteiten   
 - herkenbaar aanwezig op het veld   
 - ingrijpen bij problemen: vliegtechnisch / meteo./ 

  alg. organisatorisch 
  

3 Opstellen   
 - veldkeuze, beoordeling weer, delegeren, inspecties   
 Ochtend briefing   
 - goed opgebouwd   
 - gaat ergens over   
 - voorbereiding van de te leveren prestaties   
 - geldende procedures / circuit   
 - meteo-informatie   
 - relevante waarschuwingen / NOTAM’s   
 - samenvatting   
4 Bedrijf   
 - ordelijk /efficiënt   
 - ziet de kandidaat alle starts en landingen?   
 - adequate vluchtopdrachten / briefings / debriefings   
 - zie ook 1 en 2 hierboven   
5 Overlessen   
 - in drieën   
 - logisch   
 - theoretisch correct maar geen theoretische verhandeling   
 - goed taalgebruik   
 - aangepast aan niveau leerling   
 - enthousiast / vertrouwenwekkend   
 - afgesloten door een samenvatting   
6 Beëindigen vliegbedrijf   
 
 



oktober 2010 

 Handreiking bij het praktisch examen vliegonderricht VO-G/L/S/Zelfstart in het GPL 
 Pagina 7 van 7 

Bijlage 2 Checklist instructeursexamen VO(L), VO(S), VO(Zelfstart) 
 
         1e beoordeling    2e beoordeling         
1 Vooropleiding   
 Globale controle van het algemene niveau VO(G)     

o.a. EVO boekje 3e druk 
  

 Controle kennis VO(G)   
2 Kennis v.d. opleiding   
 - inzicht in de opbouw van de opleiding    
3 Briefings   
 - op het juiste moment, juiste nadruk,opbouw en afronding   
4 Vlieglessen   
 - briefing, demo, oefening, debriefing   
 - rustig, begrijpelijk, compact   
 - volgen verrichtingen leerling   
 - inschatten ervaringsniveau leerling   
 - aanpassen aan persoon leerling   
5 Vliegstandaard van de kandidaat   
6 Afwijkende gevallen   
7 Voortgezette opleiding   
 ook prestaties, prestatievliegen , kennis van bv. LX 5000. 

loggersystemen. 
  

 
 
Toelichting bij het invullen van bijlage 1 en 2: 
 
De kandidaat is geslaagd: 
-indien in de kolom   “1e beoordeling” overal een V (voldoende)  staat. 
Indien de examinator een O (onvoldoende) in de kolom “1e beoordeling” heeft gezet, dan 
dient de kandidaat dat onderdeel direct nogmaals te doen. Is de 2e beoordeling dan goed, 
dan komt in de kolom  “2e beoordeling” ook een V te staan. 
In de kolom  “2e beoordeling” moet dus altijd een V staan indien in de kolom  “1e 
beoordeling” een O staat. 
De kandidaat is gezakt: 
-indien in de  kolom  “2e beoordeling”  weer een O (onvoldoende) staat. 
 
NB:  
Bijlage 1 en 2 worden dus met het examenuitslag formulier opgestuurd naar Nell 
Dijkstra. 
 
 
 
 
 
CIV oktober 2010. 
 
 


