BVVF-brevet van Monitor Parapente
1. Zijn competenties:
Hij mag een parapente-school leiden volgens zijn competenties en brevetten.
2. Alvorens te starten met deze opleiding moet men



Verzekerd zijn voor Burgerlijke Aansprakelijkheid ten opzichte van zijn leerlingen,
Het BVVF-brevet van Hulpmonitor bezitten.

3. Stages
Het gunstige attest afleveren van een erkende monitor, die op voorhand aanvaard werd door de Raad van
Bestuur van de BVVF, dat hij in de hoedanigheid van Hulpmonitor heeft leren lesgeven in parapente bij
hoogtevluchten gedurende minstens 30 effectieve dagen, gespreid over verscheidene maanden, waarvan
minstens 5 dagen in een buitenlandse school. Een typevragenlijst van de BVVF moet door de vormende
Monitoren ingevuld worden. De kandidaat Hulpmonitor zal eveneens een stageboek moeten bijhouden, waarin
alle tijdens de opleiding verrichte prestaties zullen opgetekend worden (data, aantal leerlingen, beschrijving
van de aan de leerlingen voorgestelde activiteiten, handtekening van de vormende monitor).
4. Examen




Een evaluatiestage van een week gevolgd hebben (minimum 6 dagen effectief) in een erkende
Belgische school die op voorhand aanvaard werd door de Raad van Bestuur van de BVVF, bestaande
uit het lesgeven van parapente aan beginnelingen vanaf de leshelling tot en met de eerste grote
vluchten. De stagemeester moet een gunstige beoordeling van de stagiair geven en de typevragenlijst
van de BVVF invullen.
Recent (minder dan 3 jaar geleden) het Europese brevet Helper van het Rode Kruis bezitten (of
gelijkwaardig). Dit brevet dient voorgelegd te worden aan de Raad van Bestuur van de BVVF samen
met het gunstige verslag van de vormende monitor.

5. Voorwaarden voor het bekomen van dit brevet:







200 vlieguren hebben en een geattesteerde ervaring in dynamiek- en thermiekvliegen bezitten op 15
verschillende vliegplaatsen,
2 afstandsvluchten van 30 km in thermiek of thermodynamiek gevlogen hebben, afgetekend door 2
getuigen,
Deelgenomen hebben aan minstens 2 officiële afstandswedstrijden, georganiseerd door de BVVF of
een door de BVVF erkende federatie, en er significante resultaten behaald hebben.
Het bewijs van vorming bezitten van de vormende monitor met positieve beoordeling.
De typevragenlijst van de BVVF moet duidelijk ingevuld zijn door de vormende monitor van de
buitenlandse school.
De positieve beoordeling en de typevragenlijst BVVF bezitten ingevuld door de Examinerende monitor.

6. Bekrachtiging en aflevering brevet
Voldoen werd aan bovenstaande voorwaarden en het vliegboekje en de originele attesten naar het
secretariaat opsturen voor goedkeuring door de Raad van Bestuur van de BVVF. De secretaris zal de kaart die
het brevet attesteert, opsturen indien het brevet toegekend werd.

