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Informatie FI-cursus Ballonvaren 
 
De cursus bestaat uit een theoretisch en een praktisch gedeelte. In deze cursus worden 
specifieke instructeurs bekwaamheden ontwikkeld, met name onderwijzen, beoordelen en het 
beheer van dreigingen en fouten. De KNVvL DTO geeft deze opleiding en Hoofd Trainingen 
zal deze noteren en aftekenen in het logbook van de kandidaat.  
 
De cursus wordt afgerond met een beoordeling van de competentie, een examen dat wordt 
afgenomen door een examinator (FE FB).  
 
Algemeen 
 
(a) Het doel van deze opleiding is om houders van de BPL-bevoegdheid op te leiden tot Flight 

Instructor (FI) als bedoeld in B-FCL. 
 

(b) De opleiding is bedoeld om het bewustzijn van veiligheid te ontwikkelen door middel van 
kennisoverdracht, het aanbrengen van vaardigheden en attitudes die voor de FI relevant 
en essentieel zijn. Een en ander zal ten minste het navolgende inhouden: 

- Het onderhouden van de technische kennis van de leerling FI; 
- Het opleiden van de leerling FI om de grondvaardigheden en de oefeningen in de lucht 

aan te kunnen leren; 
- De verzekering dat de vaardigheden van de leerling FI met betrekking tot de 

vaartechnieken van hoge kwaliteit zijn; 
- Het aanleren van de basisprincipes van het lesgeven en het omzetten daarvan in 

trainingsvorderingen aan de leerling FI. 
 

(c) Met uitzondering van de onderdelen Aanleren en Leren zijn alle onderwerpen betreffende 
het grondwerk en de Vaaroefeningen identiek aan de onderwerpen in de syllabus van de 
opleiding tot BPL; 
 

(d) De opleiding tot FI moet met name nadruk leggen op de rol van het individu in relatie met 
het belang van menselijk handelen binnen de interactie van de mens- luchtvaartuig 
omgeving en de kennis hiervan. Speciale aandacht moet worden besteed aan de mate 
van ontwikkeling en de inzichten van de leerling FI, zijn gedragsmatige houding en de 
verschillend mogelijke niveaus van opleiding. 

 
(e) Gedurende de FI-opleiding moet de leerling FI zich bewust zijn van zijn eigen houding ten 

aanzien van het belang van Vaarveiligheid. Toenemend bewustzijn van Vaarveiligheid 
moet een fundamentele doelstelling zijn gedurende de opleiding. Het is van het 
allergrootste belang dat de FI-opleiding gericht is op het verschaffen van de kennis, 
vaardigheden en houdingen die relevant zijn voor de taak van FI. 

 
(f) Na een succesvolle opleiding en een afsluitende toetsing wordt voor de FI-leerling een FI-

bevoegdheid verstrekt. 
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De opleiding tot FI bestaat uit twee delen: 
 
Deel 1:  De theoretische opleiding waarin begrepen de didactische kennis en de kennis van 

het leren in overeenstemming met B-FCL 325/330. 
Deel 2: Vaarinstructie. 
 
 
Deel 1.  
De inhoud van het didactische en leer technisch gedeelte van de FI-opleiding is verwoord in 
B-FCL 325/330. De opleiding zal tenminste 37 uren theoretisch onderricht bevatten inclusief 
tenminste 25 uren onderricht in didactiek en theorie van leerprocessen voordat een FI-
bevoegdheid kan worden afgegeven.  
 
De instructeurs worden getraind om volgende competenties te bereiken: 
o Middelen en voorbereiding 
o Het creëren van een klimaat dat bevorderlijk is voor het leren 
o Huidige kennis 
o Regels (EU) NO 1178/2011 
o Integreren van “Threat and Error management (TEM) en crew resource management 
o Het managen van tijd om training objecties te behalen 
o Het leren mogelijk maken 
o Beoordelen van de prestaties van de student 
o Het monitoren en beoordelen van de vooruitgang 
o Evalueren van de training sessies 
o Rapport uitkomst/resultaten 
 
Deel 2.  
De syllabus vlieginstructie (praktijk): 
Een minimum van 3 uren vaarinstructie inclusief 3 starts en landingen zijn vereist. Hierbij 
worden de lessen of samengestelde lessen uit de syllabus gebruikt voor deze 3 vaarten. Een 
vaartvoorbereiding, briefing en een vaartplanning gaan vooraf aan de vaartoefeningen zoals 
hieronder omschreven.  
 
Vaaroefeningen 
(a)  De Vaaroefeningen zijn identiek aan die voor het behalen van het BPL maar met 

aanvullingen die gericht zijn op de vereisten van de FI-bevoegdheid; 
(b) De opsomming van de oefeningen is primair bedoeld als een referentie en als een brede 

instructieve lijst van opeenvolgende handelingen. De voorbeelden en oefeningen 
behoeven niet noodzakelijkerwijs te worden gegeven in volgorde van deze lijst. De 
werkelijke volgorde en inhoud zal afhangen van de navolgende factoren: 
(1) De vooruitgang en de mogelijkheden van de leerling FI; 
(2) De weerscondities die de voortgang van het leerproces beïnvloeden; 
(3) De beschikbare Vaartijd; 
(4) Educatieve en technische overwegingen; 
(5) De lokale mogelijkheden met betrekking tot lesmogelijkheden; 
(6) De mogelijkheid om de oefeningen uit te kunnen voeren op het te gebruiken type ballon. 

(c)  Ter beoordeling van de instructeur mogen oefening worden samengevoegd of verdeeld 
over meerdere vluchten worden uitgevoerd. 

(d)  De leerling FI zal worden geconfronteerd met het samenvallen van verscheidene 
factoren van de opleiding. Het wordt ze getoond en onderwezen hoe ze Vaarlessen 
moeten voorbereiden met in acht neming van het voorgaande, om zodoende een 
optimaal resultaat te bereiken met gebruikmaking van de combinatie van onderdelen van 
beschreven vaarlessen. 
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Eisen voor deelname aan de cursus (conform B-FCL 300/320): 
 

• Minimaal 18 jaar 

• Geschiktheid als instructeur 

• Minimaal 75 uur als PIC hebben gevaren 
 
De cursus wordt afgerond met een examen (assessment of compentence) door een 
examinator van het ILenT. 
 
Tijd, datum, kosten Theorie: 
 
1. Vijfdaagse cursus 
2. Tijd is van 10:00 – 18:00 uur 
3. Plaats/Locatie: KNVvL te Woerden (Houttuinlaan 16a) 
 
Kosten theorie: Euro 550,- p.p. inclusief lunch (leden) 
    Euro 950,- p.p. inclusief lunch (niet-leden) 
 
 
 
Noot:  
De planning wordt op een even aantal personen ingepland. Het kan dus zijn bij inschrijving dat 
je datum wordt aangepast. Uiteraard zal dit in overleg gaan. 
 
Datum cursus 3: 
20 tot en met 24 april 2022 
 
Minimum aantal personen: 4 
Maximum aantal personen: 8 
 
Link voor inschrijving & betaling: https://knvvl.rfxevents.nl/Event/174 
 
 
Praktijk informatie: 
 
Voor de praktijk heb je minimaal 3 lesvaarten nodig, planning hiervan is in samenhang met de 
DTO FI (Flight Instructor). 
 
Kosten praktijk: Per lesvaart met 2 personen Euro 500,- per persoon. 
AOC kosten:  1 examenvaart Euro 600,- per persoon 
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