
Date Room 0830-1030 1030-1230 Lunch 1300-1500 1500-1700

Monday 3-1 1 Module 1
2 Module 2

Tuesday 4-1 1 Module 1
2 Module 2

Wednesday 5-1 1 Module 1
2 Module 2

Thursday 6-1 1 Module 1
2 Module 2

Friday 7-1 1 Module 1
2 Module 2

Uitvoering:
Het rooster is de uiteindelijke clusteruitvoering. Aanvangstijden zijn de richtlijn voor planning voor zowel student als 
docent. De inhoudelijke planning voorziet in voldoende uren zoals verplicht gesteld in Part-FCL voor modulair theorie-
onderwijs gebaseerd op 'distance learning' .

De vakken HF, MET, COM, FP, INS, RNAV en AL zijn de vakken waar men als student t.b.v. de Instrument Rating bij kan
plaatsnemen. Voor CPL theorie onderwijs geldt dat alles volgens rooster bijgewoond dient te worden.

Verwachtingspatroon:
Het is onmogelijk om alle theorie betreffende een module in een aantal dagen te doorlopen. Dit is dan ook niet de opzet
en bedoeling van het geheel.

Tijdens een lesblok zal er een mogelijkheid gegeven worden tot het stellen van een laatste (rond)vraag over de inhoud 
van een bepaald onderwerp, dit levert nochtans voldoende leerzame klassikale discussievoering en feedback van de
docent op, wat zal worden afgesloten met een intern (zwaarder dan normaal) schoolexamen over het betreffende vak.
Dit schoolexamen word naderhand op eenzelfde wijze (na)besproken en de vragen krijgt student mee naar huis.
De week word afgesloten met een feedbackgesprek met iemand van de schooldirectie indien nodig of van toepassing.

Additionele informatie:
Houd u er als student rekening mee, dat alle ' Progress Tests' succesvol moeten zijn afgerond, met minimaal 75% 
resultaat elk, alvorens men verschijnt op de ' Revision -& Brushup Course'. Indien hier niet (tijdig) aan kan worden 
voldaan behoudt de ' Chief Theoretical Knowledge Instructor'  zich het recht voor tot uitsluiting/terugtrekking van de student,
dan wel doorschuiven van eventueel geplande examens.

Zorg dat u uiterlijk een kwartier voor aanvang van een lesblok online paraat zit.

Mass and Balance (A)
Operational Procedures (A)

Communications (A/H)

General Navigation (A/H)
Radio Navigation (A/H)

Human Performance (A/H)
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Performance (A)

Instruments (A)
Aircraft General Knowledge (A)

Flight Planning (A)

Air Law A/H)

Principles of Flight (A)

Meteorology (A/H)


