
 

                                                                                    

 

 
 
Aan:  Chef Instructeurs, Club Secretariaten en LCO’s 

Examensecretariaat Zweefvliegen 
 

Druten, 17 juli 2009. 
 
Geachte heer/mevrouw, 
 
Zoals besproken tijdens de landelijke conferentie van Chef Instructeurs en LCO-ers op 7 
februari 2009 is er de afgelopen periode door een werkgroep van de CIV hard gewerkt aan de 
vernieuwing van het Handboek Instructeurs en het Werkboek voor de instructeursopleiding. 
De oude versies dateren nog uit 1981 en waren hard aan vernieuwing toe. 
 
In de afgelopen maanden zijn de “beta-versies” van het vernieuwde Handboek en Werkboek 
voorgelegd aan de LCO’s voor commentaar en zijn de vele ontvangen reacties verwerkt in 
beide documenten. De daarmee ontstane definitieve versie van beide documenten treft u als 
bijlage aan.  
 
Bij de vernieuwing is dankbaar gebruik gemaakt van veel reeds bestaand materiaal, zowel uit 
Nederland en als uit het buitenland. 
 
In het Handboek zijn ten opzichte van het oude handboek twee delen toegevoegd, één over 
het leidinggeven aan een vliegbedrijf en één over instructietechniek. Daarnaast is het deel dat 
de oefeningen voor EVO en VVO-1 beschrijft vernieuwd, waarbij onder andere meer 
aandacht is besteedt aan voorbeeldbriefings en aanwijzingen voor de instructeur. Verder is de 
inhoud afgestemd op het actuele lesmateriaal en de actuele regelgeving. 
 
In het Werkboek is het opleidingsprogramma voor grondinstructie losgekoppeld van de 
opleiding voor vlieginstructie door middel van mentorstarts en stagestarts. Tevens zijn aparte 
overzichten (“vink-lijstjes”) toegevoegd die het mogelijk maken de voortgang van de 
opleiding op soortgelijke wijze te volgen als dat gebeurd bij de EVO en VVO opleiding van 
leerlingen. 
 
Het verzoek aan de clubs is om vanaf nu het vernieuwde Handboek en Werkboek te 
gebruiken bij de instructeursopleiding. Tevens wordt de clubsecretariaten verzocht het 
Handboek ter hand te stellen aan alle binnen de club actieve instructeurs, zodat ook die 
beschikken over de actuele landelijke opleidingsstandaard. 
 
Namens de Commissie Instructie en Veiligheid, 
 
 
 
Joris Umbach 


