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                                 Woerden, 19-09-2019 

Aan: Secretaris/CI/Ht zweefvliegclub. 

Onderwerp: Verlenging FI(S) bevoegdheid. 

 

● Allereerst het goede nieuws: de initiële refresher nodig voor de conversie van GPL/VO naar 

LAPL(S)/FI(S) mag gecombineerd worden met de normale refresher.  

Bij voldoende belangstelling wordt er nog een bezemklasje georganiseerd voor degene die 

nog een initiële refresher voor de conversie moeten doen, maar men kan dus ook aansluiten 

bij een gewone refresher. 

● Hoewel bekend mag worden verondersteld, hier nog even de eisen voor een verlenging van 

het FI(S) certificaat op een rij. De houder moet voldoen aan 2 van de volgende 3 eisen:  

1. Het afronden van ten minste 30 uur of 60 starts als vlieginstructie in zweefvliegtuigen, 

gemotoriseerde zweefvliegtuigen of TMG's als FI of als examinator tijdens de 

geldigheidsperiode van het certificaat.  

2. Het deelnemen aan een herhaling seminar voor instructeurs binnen de geldigheidsperiode 

van het FI-certificaat. 

3. Met goed gevolg een AoC hebben ondergaan binnen de laatste 12 maanden voor het 

verlopen van de FI(S) bevoegdheid. 

(AoC: Assessment of Competence / Beoordeling van bekwaamheid) 

Ten minste elke 3de verlenging (9 jaar) dient gebruik te worden gemaakt van optie 3. 

● Indien een bevoegdheid is verlopen dient de FI(S) binnen 12 maanden voor vernieuwing:  

(a) een herhaling seminar gevolgd te hebben.  

(b) te slagen voor een AoC.  

Het advies is om zo min mogelijk gebruik te maken van optie 3, de AoC, omdat het aantal 

FIE’s nog beperkt is en de wachttijden dan erg kunnen oplopen. 

● Een refresher dient onder een DTO te gebeuren. Minimaal 2 weken van tevoren moet het 

programma  ingediend worden bij ILT, indien nodig willen ze nog een inbreng hebben over 

de te behandelen onderwerpen, bijv. bij wijzigingen in de regelgeving. Op dit moment zijn er 

verenigingen die nog geen (g-) DTO zijn, maar al wel behoefte hebben aan een refresher 

vanwege het verlopen van de FI(S) bevoegdheid van hun instructeurs.  

Voor deze clubs is een oplossing. Elke (ervaren) FI(S) mag een refresher organiseren, het 

indienen gaat dan via de g-DTO. Voor meer informatie hierover kun je contact opnemen met 

Frouwke Kuijpers, info-zweef.dto@knvvl.nl . 
● Aan de docenten worden verder geen eisen gesteld, dat kan een FI(S) zijn, maar ook een 

expert van buitenaf zonder een FI(S) bevoegdheid, bijvoorbeeld een (sport) psycholoog, 

meteoroloog, safetymanager etc..  

● Omdat van een aantal instructeurs hun FI(S) bevoegdheid op 1 november verloopt zal er 

voor hen vanuit de g-DTO de eerste refresher (NL-DTO-021 RF2019-01) georganiseerd 

worden op twee zaterdagen in oktober nl. 12 en 26 oktober 2019.  
Deze refresher is bedoeld voor de individuele instructeur van wie de FI(S)bevoegdheid op 

korte termijn verloopt. Omdat er aan een refresher een maximum aantal deelnemers zit, is 

deelname aan deze eerste refresher op volgorde van het verlopen van de FI(S) bevoegdheid. 

Zijn er bij één club veel instructeurs wiens FI(S)bevoegdheid op korte termijn verloopt, dan 

dient deze club zelf een refresher te organiseren, uiteraard kan men gebruik maken van 
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dezelfde programma’s.  

Aanmelden voor deze refresher via deze link vóór 1 oktober, 
aanmelding FI(S) refresher NL-DTO-021 RF2019-01 

Na deze datum wordt men geïnformeerd of men kan deelnemen aan deze eerste refresher, 

of dat men op de lijst komt te staan voor een eventueel volgende refresher als blijkt dat hier 

nog behoefte aan is. 

● Vanuit de g-DTO hebben we vooralsnog het volgende organisatieconcept voor de refreshers 

in gedachten. Clubs kunnen hier gebruik van maken, maar het hoeft niet. Het idee hierachter 

is dat het voor de instructeurs wat flexibeler plannen is, en men niet afhankelijk is van één 

moment. 

In de 3 jaar dat men moet voldoen aan de refresher moet men aan het volgende hebben 

deelgenomen. 

Eén verplichte DAG, (voor 2020 als volgt ingedeeld): 

Ochtend 

presentaties over (wijzigingen in) : 

(1) Nieuwe of bestaande regelgeving met nadruk op kennis van Part-FCL en Part-DTO 

regelgeving en operationele vereisten (inclusief EU sailplane regulations).  

(5) Nationale regelgeving (indien van toepassing). 

(9) Wettelijke aspecten en handhavingsprocedures. 

(-) Wijzigingen in het luchtruimstructuur 

Middag: 

2x workshop van 1,5 uur met als thema 

(7) Vliegveiligheid, het voorkomen van incidenten en voorvallen. 

In principe worden deze dagen bij de clubs (van de g-DTO) zelf georganiseerd, zij kunnen 

desgewenst gebruik maken van beschikbare presentaties, hier zelf invulling aan geven kan 

ook. Elk jaar kan de inhoud van deze dag wijzigen 

Modules van een HALVE dag 

De overgebleven items worden dan gedurende het jaar ingepland, instructeurs kunnen hier 

naar keuze 2 modules uitkiezen, meer mag natuurlijk altijd.  

(2) Instructie en leren.  

(3) Instructietechnieken.  

(4) De rol van de instructeur.  

(6) Menselijke prestaties en beperkingen (Human Factors).  

(8) Vliegerschap.  

(10) Navigatievaardigheden en hulpmiddelen voor radionavigatie.  

(11) Weer-gerelateerde onderwerpen.  

Het streven is om hierbij instructeurs van verschillende clubs bij elkaar te brengen voor de 

interactie, leren van elkaars best practises en gebruik te maken van de expertise bij de 

verschillende clubs. 

● In de loop der tijd zullen de presentaties, namen van docenten etc. verzameld worden en 

gepubliceerd. 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJKccZ34yKwWcQ3q6j3UsfomiflhzHHFGGqHxf6DLXy2Jteg/viewform

