BVVF-Brevet van Hulpmonitor parapente
1. Bevoegdheden van de houder
·

Hij mag zelfstandig lesgeven op de leshelling onder de verantwoordelijkheid van een BVVF-Monitor in
een door de BVVF erkende school.

·

Hij mag zelfstandig een leerling bij start of landing van een bergvlucht begeleiden, dit onder de
verantwoordelijkheid van een BVVF-Monitor die ter plaatse de opleiding leidt, in een door de BVVF
erkende school.

2. Stages
A. Gedeelte leshelling:
Minimum startvoorwaarden:
·

BVVF-lid en verzekerd zijn voor Burgerlijke Aansprakelijkheid ten opzichte van leerlingen.

·

Het BVVF-brevet van Piloot parapente bezitten.

Inhoud:
·

Het gunstige attest leveren van een erkende monitor, die op voorhand aanvaard werd door de
Raad van Bestuur van de BVVF, dat hij heeft leren lesgeven in parapente aan beginnende
leerlingen op de leshelling gedurende minstens 10 effectieve dagen.

·

Een typevragenlijst van de BVVF moet door de vormende monitor ingevuld en ondertekend
worden.

B. Gedeelte bergvluchten:
Minimum startvoorwaarden:
·

BVVF-lid en verzekerd zijn voor Burgerlijke Aansprakelijkheid ten opzichte van leerlingen.

·

Het BVVF-brevet van XC-Piloot parapente bezitten.

·

Minstens 85 % behaald hebben op het theorie-examen parapente van de BVVF, afgelegd
binnen de 3 jaar voorafgaand aan de aanvraag.

·

100 vluchten van meer dan 300 m hoogteverschil gemaakt hebben.

·

Op minstens 10 verschillende vliegplaatsen gevlogen hebben.

·

Een stuurvaardigheidsstage gevolgd hebben, waarbij alle door de BVVF voor BVVFHulpmonitoren vereiste stuurvaardigheidsoefeningen (zie bijlage) beheerst werden.

Inhoud:
·

Het gunstige attest leveren van een erkende BVVF-Monitor, die op voorhand aanvaard werd
door de Raad van Bestuur van de BVVF, dat de kandidaat heeft leren lesgeven in parapente
bij hoogtevluchten gedurende minstens 10 effectieve dagen aan de landing en 10 effectieve
dagen aan de start.

·

Het gunstig attest leveren van een BVVF-Monitor of een gelijkwaardige buitenlandse monitor,
die op voorhand aanvaard werd door de Raad van Bestuur van de BVVF, dat de kandidaat
heeft leren lesgeven in aangepaste stuurvaardigheidstechnieken voor en aan beginnelingen.

·

Een typevragenlijst van de BVVF moet door de vormende monitor(en) ingevuld en ondertekend
worden.

·

De kandidaat-Hulpmonitor zal eveneens een stageboek bijhouden, waarin alle tijdens de
opleiding verrichtte prestaties zullen opgetekend worden (data, aantal leerlingen, beschrijving
van de door de leerlingen verrichtte activiteiten, handtekening van de vormende monitor).
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3. Tijdelijk brevet om in de vormende school te fungeren als hulpmonitor
Voorwaarden:
· Er is voldaan aan de alle voorwaarden voor het afleveren van het BVVF-brevet van Hulpmonitor
parapente buiten het praktisch examen.
· De inhoud van het stagegedeelte leshelling en bergvluchten is volbracht en het stageattest met
positieve beoordeling van de vormende monitor werd aanvaard door de Raad van Bestuur van de
BVVF.
· Er moet één of meerdere Monitoren opgegeven worden waarbij de kandidaat hulpmonitor zijn
praktisch examen zal doen voor het einde van het kalenderjaar volgend op de aflevering van het
tijdelijk brevet.

4. Examen
De Raad van Bestuur van de BVVF zal één of meerdere monitoren als examinator aanduiden,
verschillend van de vormende monitor(en), waarbij de kandidaat-Hulpmonitor zijn kennis zal moeten
bewijzen door les te geven aan beginnende leerlingen op de leshelling en bij hoogtevluchten.

5. Het brevet
Het brevet zal bekrachtigd en afgeleverd worden indien de kandidaat aan het volgende beantwoordt :
· 200 vluchten van meer dan 300 m gemaakt hebben op minstens 15 verschillende vliegplaatsen.
· Minstens 100 vlieguren en een geattesteerde ervaring in thermiekvliegen.
· Het vormingsattest van de vormende monitor(en) met positieve beoordeling bekomen.
· Minder dan 3 jaar geleden een Eerste Hulp –Brevet van het Rode Kruis behaald hebben (12 u), of
een gelijkwaardige opleiding die door de Raad van Bestuur van de BVVF op voorhand aanvaard
werd.
· Een positief examenverslag van de examinator van zowel het gedeelte leshelling als het gedeelte
hoogtevluchten bekomen.
· Een attest voorleggen van de hoofdmonitor van een erkende BVVF-school, waarin deze verklaart
dat de kandidaat-Hulpmonitor zal les geven in de schoot van deze school onder zijn
verantwoordelijkheid.
· De kandidaat BVVF-lid is en verzekerd is voor Burgerlijke Aansprakelijkheid ten opzichte van
leerlingen.
· De originele vliegboekje(s), EHBO-brevet, stageboekje(s), stage- en examenattesten naar het
BVVF-secretariaat opgestuurd worden ter goedkeuring door de Raad van Bestuur van de BVVF,
die de lidkaart met het brevet zal opsturen, indien het afgeleverd werd. (Originele vlieg- en
stageboekjes en het EHBO-attest worden altijd teruggestuurd).

6. Overgangsmaatregelen
· De BVVF-Hulpmonitoren die de BVVF-opleiding van oktober 2012 hebben gevolgd, behouden hun
BVVF-brevet en de voordelen verbonden aan dit brevet.
· De tijdelijke BVVF-Hulpmonitoren (brevetnummer 0) die de BVVF-opleiding van oktober 2012
hebben gevolgd, behouden hun BVVF-brevet en de voordelen verbonden aan dit brevet maar
zullen bovenop hun eindexamen eveneens het bewijs van een SIV/stuurvaardigheidsstage moeten
leveren (deelname als piloot).
· De BVVF-Leshellinginitiatoren behouden hun BVVF-brevet en de voordelen verbonden aan dit
brevet tot einde 2014, waarna alle Leshellinginitiatorbrevetten zullen ingetrokken worden.
· Alle personen die werken als BVVF-Leshellinginitiator in een door de BVVF erkende school,
worden automatisch als zijnde in opleiding voor het BVVF-Hulpmonitorbrevet beschouwd.
· Alle personen die in opleiding zijn voor het BVVF-brevet van Leshellinginitiator in een door de
BVVF erkende en aanvaarde school, mogen hun opleiding afwerken met het oog op het bekomen
van dit brevet voor eind 2014..
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