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BVVF-brevet van Monitor Parapente 

1. Zijn competenties en verantwoordelijkheden  

• Hij mag een parapente-school leiden. 

• Deelnemen aan BVVF-activiteiten (theorie-examens, praktijkexamens, lessen 

luchtvaartreglementering). 

• BVVF-vliegboekjes invullen en aftekenen. 

• Deelnemen aan de opfrissingsopleidingen die door de BVVF georganiseerd worden. 

2. Alvorens te starten met deze opleiding moet de kandidaat:  

• Verzekerd zijn voor Burgerlijke Aansprakelijkheid ten opzichte van zijn leerlingen,  

• Het BVVF-brevet van Hulpmonitor bezitten.  

• Gefunctioneerd hebben als Hulpmonitor (tijdelijk Hulpmonitor) tijdens hoogtevluchten in een periode 

van minstens 1 en maximum 3 jaar. Deze ervaringsperiode zal minstens 20 leshellingsessies en 8 stages 

(40 dagen) op drie verschillende plaatsen behelzen. Een typeformulier van de BVVF zal ingevuld moeten 

worden door de opleidende monitoren. 

• In deze ervaringsperiode moet men gewerkt hebben aan het aanleren van de oefeningen van het 

vliegboekje tot het blauwe niveau.  

• Aan de in bijlage vermeldde competenties voldaan hebben. 

• Het gunstig attest hebben van een erkende Monitor als stagemeester (met 3 à 5 jaren ervaring van 3 à 

5 stages per jaar), die op voorhand werd aanvaard door het Bestuursorgaan van de BVVF. 

• Een algemene vorming van het type SportVlaanderen hebben gevolgd (in voege te brengen). 

• Een door de BVVF erkend duopilotenbrevet bezitten. 

• Een stuurvaardigheidsopleiding hebben gevolgd waarin alle oefeningen werden beheerst, die door de 

BVVF worden vereist voor (Hulp)Monitoren (zie document in bijlage).  

3. Vorming van de kandidaat-monitor 

• Vorming gedurende ten minste 30 dagen: 
o vervolmakingsstages ; 

o thermiekbegeleiding ; 

o soaringsbegeleiding ; 

o (toplandingen) ; 

o materiaalbeheer ; 

o plooien / installeren noodvalscherm (ronde/square/Rogallo/…) (algemene competenties) ; 

o beheren van een school ; 

o basis vluchtincidenten- en overlandstages (deze competenties komen bovenop het 

Monitorenbrevet). 

• Leren aanleren van de oefeningen van het BVVF-vliegboekje tot het niveau Oker (behalve 

vluchtincindenten en overlandvluchten). 

• Een stageboekje bijhouden waarin alle prestaties die werden volbracht tijdens de opleiding, worden 

bijgehouden (data, aantal leerlingen, beschrijving van de aan de leerlingen aangeboden activiteiten, 

handtekening van de stagemeester). 

• Als Hulpmonitor deelnemen gedurende een stage van een week (5 of 6 dagen) in een structuur 

(Belgische of buitenlandse maar in zijn moedertaal of een andere beheerste taal) die verschilt van 

degene waar hij gevormd werd of geëxamineerd zal worden. Opmerking: elke door de BVVF erkende 

school moet kandidaten aanvaarden of schriftelijk de redenen opgeven waarom ze weigert een 

kandidaat te aanvaarden. Na twee weigeringen van kandidaten zal ze haar erkenning verliezen. 

• Hij zal kunnen deelnemen als observator in een buitenlandse structuur bij stages Vervolmaking +, 

initiaties overlandvliegen, overlandvliegstages, enkeldoekersstages, vlieg en ski -stages, 

minischermstages, speedridingstages….  
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4. Examen  

• Er dient een evaluatiestage van een week gevolgd te worden (minimum 5 of 6 dagen effectief) in een 

erkende Belgische school (verschillend van de school waar hij zijn week als actieve hulpmonitor heeft 

gedaan en van degene waar hij werkt als hulpmonitor), die op voorhand aanvaard werd door het 

Bestuursorgaan van de BVVF. De stage zal bestaan uit het lesgeven van parapente aan een groep 

gevorderde (vervolmaking of vervolmaking +) tot aan het niveau Oker van het BVVF-vliegboekje 

(behalve vluchtincidenten en overlandvluchten). 

• De examinerende Monitor moet een gunstige beoordeling geven van de kandidaat. Deze evaluatie moet 

attesteren dat de kandidaat voldoet aan alle vereisten om zijn monitorbrevet te kunnen behalen. 

5. Het brevet zal afgeleverd worden indien aan de volgende voorwaarden werd voldaan:  

• 200 vlieguren op 15 verschillende vliegplaatsen hebben gevlogen.  

• 2 afstandsvluchten van 50 km in thermiek of thermodynamiek gevlogen hebben, geattesteerd door een 

GPS-track. 

• Deelgenomen hebben aan ten minste één van de volgende mogelijkheden: 

• Gevlogen hebben in officiële afstandswedstrijden, georganiseerd door de BVVF of een door 

de BVVF erkend de federatie (6 dagen); 

• Gevlogen hebben parallel met een door de BVVF erkende wedstrijd (6 dagen); 

• Gevlogen hebben in gelijkaardige omstandigheden (met een door het bestuur aanvaard 

verslag). 

• Van zijn vormende Monitor : rapport/attest van opleiding/evaluatie met positieve evaluatie. 

• Van de vormende Monitor  van de buitenlandse school : rapport/attest met positieve evaluatie.  

• Van de examinerende Monitor : rapport/attest met positieve evaluatie. 

• Recentelijk (minder dan 3 jaar geleden) een opleiding van Helper van het Rode Kruis hebben behaald (BEPS 

16u + 24u EHBO). 

• De kandidaat zal, tijdens de opleiding en na het bekomen van het brevet, zich moeten blijven vormen, met 

name tijdens de verdergezette opleidingen die door de BVVF georganiseerd worden. 

6. Bekrachtiging en aflevering brevet  

Voldoen aan bovenstaande voorwaarden en het (de) vliegboekje(s) en de vereiste attesten naar het 

secretariaat opsturen (scans per mail toegelaten) voor goedkeuring door het Bestuursorgaan van de BVVF.  

De secretaris zal het brevet bevestigen indien dit toegekend werd. 


