
Organogram en stroomdiagram 

 

  info@Drone-AirRacing.com 

  www.Drone-AirRacing.com 

   

Rev. 20180202 1.2  pagina 1 van 5 

Organogram en Stroomdiagram 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 



Organogram en stroomdiagram 

 

  info@Drone-AirRacing.com 

  www.Drone-AirRacing.com 

   

Rev. 20180202 1.2  pagina 2 van 5 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

Bestuur 

Secretaris 

Penningmeester 
Voorzitter Penningmeester 

Periode 
verlopen? 

Bestuur  
stelt de volgende functies aan 

Periode 
verlopen? 

Bestuur 
kan 

verlengen 

Bestuur 
kan 

verlengen 
 

Examinator 
(periode van 5 jaar) 

is ook instructeur 

 
min. veiligheidsbrevet B 
min. 2 jaar vliegervaring  

 

Hoofdexaminator  
(periode van 5 jaar) 
is ook examinator 

 
Hij handelt in zijn functie 
als afgevaardigde van 

D.A.R. 
 

Instructeur  
(periode van 2 jaar) 

 
min. veiligheidsbrevet B 
min. 2 jaar vliegervaring  

 
Opleiding Instructeur 
onder leiding van een 

door het Bestuur 
aangestelde ervaren 

instructeur. 
 

 
 

Periode 
verlopen? 

 

Om het brevet te hernieuwen, 
zal de instructeur aantonen dat 
hij in het afgelopen twee jaar 

minstens 3 leerlingen met goed 
gevolg heeft opgeleid. 

 
Indien dit niet het geval is, zal de 

instructeur een “recheck” met 
een examinator van D.A.R. 

ondergaan. Deze proef bestaat 
enkel uit evaluatie van de 

kandidaat tijdens zijn 
eerstvolgende opleidingsvlucht 
door een toekijkend examinator, 

die dan zijn brevet kan 
verlengen op dezelfde wijze als 

de vernieuwing van het 
Veiligheidsbrevet-A. 
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Hoofdexaminator inlichten 

De examinator zal binnen 8 
dagen na het afleggen van het 

examen de hoofdexaminator van 
D.A.R. inlichten over het al dan 

niet slagen van een 
examinandus.  

 
Hij zal een kopie van het 

formulier (Beoordelingsblad 
Veiligheidsbrevet) hebben 

ingevuld en opsturen. 

Verslag Examinator 
De examinator zal een verslag 

van het examen 
(Beoordelingsblad 

Veiligheidsbrevet) incl. 
beslissing hebben genoteerd.  

Dit verslag wordt opgeslagen in 
het dossier van de leerling bij het 

Bestuur.  
Het verslag wordt opgestuurd 
naar het D.A.R. secretariaat. 

 
 

Debrieving 
Na het examen 

geeft examinator 
(en evt. instructeur) 
een debrieving aan 
de examinandus, 

waarbij wordt 
aangegeven of 

hij/zij geslaagd is 
voor het examen. 

 

Voortgangsdossier 
De instructeur zal tijdens 
de opleiding een dossier 

bijhouden waarin de 
vooruitgang van de 

leerling wordt 
bijgehouden. Dit dossier 

wordt bewaard bij het 
D.A.R. Bestuur. 

 
Toelating solovliegen 
Wanneer de instructeur 
oordeelt of een leerling 

voldoende geoefend heeft om 
solo te vliegen, zal hij een 

testvlucht afnemen, waarna 
hij de leerling de toelating 
mag geven solo te vliegen 

onder toezicht.  
 

D.w.z.: er dient steeds 
iemand aanwezig te zijn die, 

i.g.v. nood, zich naar de 
leerling kan begeven om de 
besturing over te nemen en 

de multicopter te landen.  

 

Doorverwijzing tot het 
Veiligheidsbrevet-A  

Instructeur leidt zijn 
leerling verder op en helpt 
met voorbereiding op het 

examen van het 
Veiligheidsbrevet -A.  

 
Hij zal zijn leerling de 

bijzondere verrichtingen 
aanleren en hem de kans 

geven solo te oefenen. 

 

Leerling 

Meldt zich aan. 

 

Instructeur 
Bewaakt de veiligheid 

met het Bestuur. 

 

Instructeur 
Leerling blijf bij dezelfde 

instructeur. 
 

 

Bestuur 

Stelt instructeur aan.  
 

 

Examinator 
Neemt examen af. 

 
Mag nooit een 

examen afnemen 
van examinandus 

die hij zelf opgeleid 
heeft en/of familie, 
vriend of kennis is. 

 

 

Secretaris 
Na ontvangst van het 
examenverslag zal het 

D.A.R. Bestuur de 
aanvraag in behandeling 

nemen en het brevet 
uitschrijven. Voor 

persoonlijk aangesloten 
D.A.R. leden zullen 

administratiekosten van 
€ 10,00 in rekening 
worden gebracht.  

Het Bijzondere 
verrichtingen 

Veiligheidsbrevet  wordt 
opgestuurd of 

persoonlijk overhandigd. 
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Bij ongeregeldheden  

Aanspreken 

Brevet intrekken  
i.g.v. extremiteiten 

Eerst B dan A dan Solo. 

Controleert  
Wanneer een hoofdexaminator een onregelmatigheid vaststelt, is hij verplicht hierover een verslag op te maken 

en dit onverwijld naar het secretariaat van D.A.R. op te sturen. Hij houdt hiervan één kopie in zijn persoonlijk 
dossier en stuurt één kopie naar het Bestuur, die het document in het dossiers van de betrokkene opslaat. 

 

Bij ongeregeldheden  
De examinator controleert het algemene 
vlieggedrag van alle leden. Wanneer zich  

onregelmatigheden voordoen, zal de 
hoofdexaminator nagaan of de betrokkene al dan 
niet over een brevet beschikt en zo ja, door welke 
examinator het brevet werd toegekend. In geval de 

onregelmatigheden steeds weer naar dezelfde 
examinator wijzen, zal de hoofdexaminator de 

betrokken examinator confronteren met het 
vastgestelde en nagaan of die examinator niet te 

gemakkelijk brevetten toekent. 

Bij ongeregeldheden  

Aanspreken 

Brevet intrekken  
i.g.v. extremiteiten 

 

Brevet intrekken i.g.v. extremiteiten 
De betrokken piloten zullen een nieuwe evaluatievlucht 

afleggen ten einde hun brevet te mogen behouden. 
 

Hoofdexaminator  
 

Instructeur  Examinator 
 

Alle leden 
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Ledenpas 
(geldigheidstermijn 1 jaar) 

 
Aanvraag lidmaatschap via 

het Bestuur d.m.v. een 
aanvraag formulier. 

Bijzondere verrichtingen 
Veiligheidsbrevet-B 

Multicopter  
(geen vervaldatum) 

Enkel geldig indien de houder in 
het bezit is van een geldig 

Veiligheidsbrevet-A 
 

 

Solovliegen Multicopter  
Na lessen met instructeur. 
Om Veiligheidsbrevet-A  

te mogen afleggen dient de 
examinandus aan de 

examinator aan te tonen dat 
hij beschikt over een geldige 
ledenpas van D.A.R. voor het 

betreffende jaar. 

Bijzondere verrichtingen 
Veiligheidsbrevet-A 

Multicopter  
(geldigheidstermijn 1 jaar) 

 
Om het Veiligheidsbrevet-B 

af te leggen dient de 
examinandus houder te zijn 

van een geldig 
Veiligheidsbrevet-A. 

Brevet verlopen? 

Examinator 
Hiervoor dient de 

examinandus binnen de drie 
maanden voor de 

vervaldatum aan een 
examinator 1 geslaagde 
take off en landing laten 

zien. De 
examinator zal dan het 

brevet met 1 jaar verlengen. 

VLIEGBEVRETTEN 
 


