
 

   

 

 

 

 

 

 

 

Royal Aeroclub Limburgse Vleugels 

Approved Training Organisation BE/ATO-305 

GROUNDSCHOOL 

De theoretische opleiding voor de brevetten PPL(A) (aircraft), PPL(H) (helicopter) en 

SPL (sailplane) bestaat uit vier algemene (gepland van september tot en met decem-

ber) en vijf specifieke onderwerpen (gepland van januari tot juni). 

 

We kiezen bewust voor het systeem van in-class training waarbij de theoretische 

concepten in klasverband aangereikt en ingeoefend worden door een ervaren en ge-

kwalificeerde instructeur. 

 

Er kan met de theoretische opleiding zowel in september (algemene onderwerpen) als 

in januari (specifieke onderwerpen) gestart worden. Alle lessen worden in het Neder-

lands gegeven op maandagavond van 19u00 tot 22u30 met telkens een pauze van 30 

minuten. In de periode van de specifieke vakken (januari tot juni) kan de planning voor 

cursisten helikopter en zweefvliegen afwijken. 

 

De theorieopleiding bereidt grondig voor op het theoretisch exa-

men en sluit naadloos aan bij de praktische vorming. Er is geen 

voorkennis, praktijkervaring of enige achtergrond vereist om van 

start te kunnen gaan. 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wanneer start de cursus? 

De theoriecursus 2022-23 start op maandag 5 september 2022 om 19u00. 

Waar gaan de lessen door? 

Alle lessen worden op maandagavond gegeven in het leslokaal in Hangar 2, Vliegveld 

Zwartberg, Vliegplein 1, 3600 Genk. 

Hoeveel kost de theoriecursus? 

De theoriecursus kost 650€. Dit bedrag is inclusief handboeken en navigatiemateriaal 

(plotter en flight computer). Na je inschrijving zal je een factuur ontvangen om het 

cursusgeld te betalen. 

Waar en wanneer kan ik examen afleggen? 

Wanneer een cursusonderdeel afgerond is kan je hiervan een proefexamen afleggen. 

Wanneer je van alle cursusonderdelen een succesvol (minstens 75%) proefexamen af-

gelegd hebt, kan je het theoretisch examen afleggen bij het Directoraat-Generaal van 

de Luchtvaart in Brussel (of een ander examencentrum naar keuze). Om te slagen voor 

het theoretisch examen dien je voor alle onderdelen een score van minstens 75% te 

behalen. 

Inschrijven? 

Gebruik het inschrijvingsformulier waarnaar wordt verwezen via 

https://www.ebzw.be/ppl-private-pilot-licence of rechtstreeks via 

https://forms.office.com/r/z1kVDUNu3y 

 

Meer informatie?  

Joeri Gerrits 

Chief Theoretical Knowledge Instructor ATO/BE-305 

Royal Aeroclub Limburgse Vleugels 

E-mail: joeri.gerrits@ebzw.be 

GSM: +32 (0)495 54 44 48 

 

PRAKTISCHE INFO 

https://www.ebzw.be/ppl-private-pilot-licence
https://forms.office.com/r/z1kVDUNu3y

