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Refresher FI(S) 2019/2020-04-08  KNVvL DTO Zweefvliegen NL-DTO-021 
 
Inleiding 
De refresher van de KNVvL DTO Zweefvliegen bestaat uit één verplichte dag (RFD) en minimaal 2 
modules (RFM) van halve dagen. Dit is beschreven in het document “NL-DTO-021 Bijlage TP FI(S) 
Herhalingsseminar v191001”  als interne bijlage van het TP FI(S) Herhalingsseminar.  
Tot 8 april 2020 heeft  men voor de initiële refresher voor de conversie naast het volgen van de 
verplichte dag de keuze tussen  

- òf  het volgen van nog 2 modules van de standaard refresher ,  
- òf te besteden aan een dag zelfstudie van het zelfstudie pakket over de EASA regelgeving  
(zie bijlage 1a)  

Indien je de complete refresher hebt afgerond  krijg je al naar gelang het het benodigde, 
- òf het certificaat “Bewijs van deelname herhalingseminar” wat je kunt gebruiken om je  FI(S) 
bevoegdheid te verlengen, 
- òf de ondertekende “Verklaring deelname opfrisseminar voor instructeurs GPL-BPL” wat je  
nodig hebt voor het converteren van het brevet.  

 

Rooster FI(S) refresher 2019 
Zie voor bijbehorende programma’s hieronder bijlage 1, (RFD2019-01) en bijlage 2, 
(RFM2019-01t/m-04) 
 
(Locatie’s zijn nog onder voorbehoud) 
Datum Dagprogramma Module Locatie 

12-10-2019 RFD2019-01  
Woerden 

MeetInn Office? 

26-10-2019 
(ochtend)  RFM2019-01 Malden 

26-10-2019 
(middag)  RFM2019-02 Malden 

17-11-2016 RFD2019-01  Malden 

29-11-2019 (16 
- 20 uur)  RFM2019-03 Woerden 

13-12-2019 (16 
- 20 uur)  RFM2019-04 Woerden 

 
Na afloop van het betreffende programma onderdeel krijgt de deelnemer een certificaat van deelname 
mee. Na afronding van de complete refresher (één dag (RFD), 2x een module(RFM)) krijg men het 
certificaat “Bewijs van deelname herhalingsseminar” opgestuurd, een kopie hiervan stuurt men mee 
bij de FI(S) verlengingsaanvraag.  
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BIJLAGE 1 
Programma RFD2019-01 
  9.30 uur 1. Ontvangst, koffie/thee 
10.00 uur 2. Samenvatting Part FCL / DTO  (zie bijlage 1a) 
10.45 uur 3. Toezicht DTO’s (ppp ILT) 
11.30 uur 4. Trainingsprogramma LAPL-SPL  
12.15 uur 5. Vragenlijst zelfstudiepakket, interactief 
12.45 uur pauze 
13.15 uur 6. Just Culture, VMC  
14.00 uur 7. Casus bespreking 
15.30 uur 8. Afronding/sluiting/drankje 
 
ad2. Samenvatting Part FCL / DTO  (zie bijlage 1a) 
Letterlijk een refresher:  
Wat staat ons ook alweer te wachten 8 april 2020? 
Waar moeten we ook alweer aan voldoen?  
Het uitwisselen van de tot nu toe opgedane ervaringen. 
In bijlage 1a, het zelfstudiepakket, staan enkele documenten waarin informatie over met name Part 
FCL en DTO vertaalt naar de Nederlandse regelgeving.  
 
ad3. Toezicht DTO’s (ppp ILT) 
1. Doel van Toezicht 
2. EU-eisen voor het Toezicht 
3. Risicogericht toezichtprogramma 
4. Jaarlijkse interne review en activiteiten rapportage 
5. Eerste toezichtmoment 
6. Audit en inspecties 
7. Bevindingen en afhandeling van bevindingen 
 
ad4. Trainingsprogramma LAPL-SPL  
Niet alleen in de organisatie verandert er veel, ook de manier van lesgeven in de praktijk, hoe 
integreren we de theorie in de praktische opleiding?  
Even vlak voor het instappen kan eigenlijk niet meer, of toch wel? 
 
ad6. Just Culture, VMC 
Een discussie over het melden, hoe gaat het? Zien we al verschil met het tijdperk van voor de 
meldingsplicht? En de rol van de VMC in relatie met het instructeurs-corps? 
 
ad.7 Casus bespreking 
Elke kandidaat benoemt een voorval met een groot gehalte lesson learned, wat is er gedaan om dit 
voortaan te voorkomen, m.a.w., welke mitigerende maatregelen zijn er genomen? 
 
ad8. Afronding/sluiting/drankje 

Uitreiking deelname certificaten.  
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BIJLAGE 1a 

 
Zelfstudie pakket t.b.v. de initiële refresher voor GPL-VO/FCL-FI(S) conversie. 
 

Bestuderen 
 
Ontwikkelingen, laatste update  (ILT) 
https://www.ilent.nl/onderwerpen/piloten/ontwikkelingen 
hfdst Brevetten zweefvliegen en ballonvaren 
hfdst EU-Bewijzen van bevoegdheid en Medische certificaten 
 
Brevetten zweefvliegen en ballonvaren (ILT) 

https://www.ilent.nl/onderwerpen/luchtsporters-general-aviation/brevetten-zweefvliegen-en-ballonv

aren 

 

Uittreksel van FCL voor het invullen van de verklaringen op het aanvraagformulier van LAPL(S), 

LAPL(B) en SPL (ILT) 

https://www.ilent.nl/documenten/publicaties/2016/11/22/uittreksel-van-fcl-voor-het-invullen-van-de-

verklaringen-op-het-aanvraagformulier-van-lapls-laplb-en-spl 

let op: deze informatie altijd checken op actualiteit, document stamt uit 2016, zie 1e paragraaf 

Doornemen 
 
Handreiking FCL regelgeving voor zweefvliegers en recreatieve ballonvaarders (ILT) 
https://www.ilent.nl/documenten/publicaties/2017/01/11/andreiking-fcl-regelgeving-voor-zweefvlieg
ers-en-recreatieve-ballonvaarders  
ter info, introductie uit 2017 over de regelgeving op het gebied van de brevetten, de opleidingen bij de 
vliegscholen en de effecten die de regels hebben op de praktijk van de doelgroepen. 
 
DTO-informatieblad (ILT) 

https://www.ilent.nl/documenten/publicaties/2018/09/28/dto-informatieblad 

DTO declaratie, wat wordt er van u verwacht?  

Vereisten en leidraad voor een DTO-declaratie 

Q and A FCL voor zweefvliegers en ballonvaarders. (ILT) 
https://www.ilent.nl/onderwerpen/luchtsporters-general-aviation/documenten/publicaties/2017/08/
01/qena-fcl-brevetten-zweefvliegen-en-ballonnen 
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BIJLAGE 2 
Deze programma onderdelen zijn nog onder voorbehoud, afhankelijk van beschikbaarheid van 
docenten. 
 

Programma RFM2019-01 
onderwerp (3) Instructietechnieken 
1. Structogram, ken je leerling. 
2. CRM, vliegen in een tweezitter,  
 

Programma RFM2019-02 
onderwerp (6) Menselijke prestaties en beperkingen (Human Factors) 
1. 
2. 

 
Programma RFM2019-03 
TBA 

 
Programma RFM2019-04 
TBA 
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