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BVVF-BREVETTEN SWIFT (lier/sleepvliegen) 
 

Opmerking: in het vluchtboekje zal de vormende instructeur de bekwaamheid aanbrengen: lieren of slepen. 
 

Brevet van Instructeur Swift 
 

1. Zijn bevoegdheden: 

 

Hij mag een Swift school leiden volgens zijn bevoegdheden en brevetten. 

 

 

2. Alvorens te starten met deze opleiding moet men: 

 

- verzekerd zijn voor Burgerlijke Aansprakelijkheid als monitor ten opzichte van zijn leerlingen, 

- het BVVF-brevet van Piloot Swift en Tandempiloot Swift meer dan één jaar bezitten, 

- 200 vluchten als piloot gedaan hebben, 

- 100 vluchten als duo piloot gedaan hebben, 

- 2 vluchten van 30 km gemaakt hebben, ondertekend door 2 getuigen, in thermische of thermodynamische 

omstandigheden, 

 

 

3. Vorming: 

 

- Schriftelijk toelating vragen om een stage te mogen starten van 30 dagen tot Swift instructeur bij een door de Raad van 

Beheer van de BVVF erkende instructeur. De raad van beheer van de BVVF zal de vormende instructeur 

benoemen. 

- Deze 30 dagen, verspreid over verschillende maanden, moeten gedaan worden in een door de BVVF erkende school. 

- Een type vragenlijst BVVF moet ingevuld worden door de vormende instructeur. 

- De kandidaat-instructeur 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: 

 

- De kandidaat zal een evaluerend examen moeten afleggen in tegenwoordigheid van 2 vertegenwoordigers van de 

BVVF, aangeduid door de Raad van Beheer van deze. 

- Gedurende deze evaluatie periode, zal hij zijn kennis als instructeur bewijzen aan beginners tot en met de eerste grote 

vlucht. Daarenboven zal hij zijn kennis om de theorie van de Swift te onderwijzen bewijzen door 2 lessen te geven 

aan leerlingen. 

- De vertegenwoordigers van de BVVF zullen een gunstige beoordeling moeten geven aan de kandidaat en de type 

vragenlijst van de BVVF invullen. 

- Minder dan 5 jaar geleden een EHBO vorming gevolgd hebben, die gelijkwaardig is aan de opleiding van Helper van 

het Rode Kruis (40 uren). Dit brevet dient voorgelegd te worden aan de BVVF Beheerraad samen met het gunstige 

verslag van de vormende monitor. 

- De kandidaat-instructeur 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). 

 

 

5. Bekrachtiging en aflevering van het brevet: 

 

Voldoen aan bovenstaande voorwaarden en het vliegboekje, het logboek stage en de originele betreffende attesten naar 

het secretariaat opsturen voor goedkeuring door de Beheerraad van de BVVF. Het secretariaat zal de kaart die het 

brevet attesteert opsturen, indien het brevet toegekend werd. 


