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Naam   : ____________________________________ 

Adres   : ____________________________________ 

Postcode  : ____________________________________ 

Woonplaats  : ____________________________________ 

Geboortedatum  : ____________________________________ 

Geboren te  : ____________________________________ 

Nationaliteit  : ____________________________________ 

 

Bovengenoemde persoon heeft een standaardisatiecursus FE (S) SPL of TMG 

gevolgd bij ILT. De identiteit is gecontroleerd. 

 

Datum afronding opleiding : ___________________________________ 

 

Nummer DTO  : ___________________________________ 

Head of Training  : ___________________________________ 

Datum   : ___________________________________ 

Handtekening HT  : ___________________________________ 

 

 
 
 Copyright KNVvL Afdeling Zweefvliegen©  

De houder van deze progressiekaart verklaart dat alle gegevens 
naar waarheid zijn ingevuld. 
 
De progressiekaart dient op vraag van daartoe bevoegde personen 
te worden getoond.  
 
De onderdelen worden beoordeeld door de instructeur voor elke 
beoefende skill test of proficiency-check (tenminste twee) met de 
volgende scores:  
1: Beoefend, behoeft verdere verbetering 
2: Beoefend, kleine aanwijzingen ter verbetering 
3: Beoefend, op niveau voor AoC 
De instructeur tekent per sectie af wanneer deze op niveau is voor 
het AoC met paraaf, nummer van bevoegdheid en datum. 
 
De progressiekaart, met daarop alle afgetekende onderdelen, dient 
voor het AoC te worden ingeleverd door de kandidaat. De 
opleidingsinstelling dient deze progressiekaarten minimaal 3 jaar te 
bewaren (DTO.GEN.220). 
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Algemeen             Examen 1-3 
0 Onderwerp      1     2     3 

Algemeen De kandidaat-examinator kent de algemene eisen en verwachtingen aan examinatoren (zoals 
opgenomen in hoofdstuk 1 van het Handboek FE) en kan deze in de praktijk brengen 

   

           Paraaf /nr./datum: 

Voorbereiding van een examen  
1 Onderwerp 1     2     3 

Theorie De kandidaat-examinator kan de kandidaat eenduidig en compleet informeren hoe de kandidaat zich 
moet voorbereiden op het examen en welke documenten deze bij het examen zal moeten overleggen. 

   

           Paraaf /nr./datum: 

Voorafgaand aan het examen 
        2 Onderwerp      1     2     3 

Introductie De kandidaat-examinator weet welke documenten voorafgaand aan het examen gecontroleerd 
moeten worden en kent de vereisten waaraan de kandidaat moet voldoen. 

   

Introductie De kandidaat-examinator kan voorafgaand aan het examen een volledige en complete examinator-
briefing geven aan de kandidaat. 

   

           Paraaf /nr./datum: 

Uitvoering van het examen 
3 Onderwerp      1     2     3 

(1) De kandidaat-examinator weet welke elementen een briefing door de kandidaat aan de examinator 
moet bevatten en kan deze beoordelen. 

   

(2) De kandidaat-examinator kan doorvragen op de briefing door de kandidaat aan de examinator en 
andere theoretische onderwerpen. 

   

(3) De kandidaat-examinator kan met behulp van het skill-test formulier het examen afnemen, kent de 
beoordelingscriteria en de regels ten aanzien van het afbreken van het examen. 

   

           Paraaf /nr./datum: 
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Afronding examen           Examen 1-3 
4 Onderwerp      1     2     3 

(1) De kandidaat-examinator kent de regels met betrekking tot het bepalen van de uitslag van het examen 
(pass, partial pass of fail) 

   

(2) De kandidaat-examinator is in staat op passende wijze de uitslag van het examen aan de kandidaat 
kenbaar te maken en onderbouwen, 

   

(3) De kandidaat-examinator kan de kandidaat op correcte wijze te informeren over diens rechten om 
bezwaar te maken tegen de uitslag van het examen. 

   

(4) De kandidaat-examinator kent de administratieve procedures die na afronding van het examen 
moeten worden gevolgd. 

   

           Paraaf /nr./datum: 

Competenties van de examinator 
5 Onderwerp      1     2     3 

(1) De kandidaat-examinator demonstreert in staat te zijn de kennis van de regelgeving die relevant is 
voor de uitvoering van de functie van examinator toe te passen 

   

(2) De kandidaat-examinator is in staat de kandidaat op een correcte, vriendelijke manier te behandelen, 
voorafgaand, tijdens en na het examen 

   

(3) De kandidaat-examinator is in staat de DTO op een correcte manier feedback te geven over de uitslag 
van het examen en eventuele benodigde verdere opleiding van de kandidaat. 

   

           Paraaf /nr./datum: 
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Registratie gesimuleerde skill tests of proficiency checks (tenminste 2) 
 
Nummer Datum Omschrijving 

(skill test of check) 
Opmerkingen Paraaf / nr. / datum 

1              
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Registratie gesimuleerde skill tests of proficiency checks (tenminste 2) 
 
Nummer Datum Omschrijving 

(skill test of check) 
Opmerkingen Paraaf / nr. / datum 

2              
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Registratie gesimuleerde skill tests of proficiency checks (tenminste 2) 
 
Nummer Datum Omschrijving 

(skill test of check) 
Opmerkingen Paraaf / nr. / datum 

3              
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Notities   
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