Theorie examen PPL(H) in Nederland
Heliventure FTO NV is erkend opleider in Nederland en kan studenten inschrijven voor de theorie‐examen in het
Nederlands.

Waar?
Het CBR heeft diverse examencentra net over de grens met België: Breda, Maastricht en Eindhoven. Geef de locatie
van uw voorkeur door.

Wanneer?
Elk vak kan op eender welke dag worden ingepland. De enige parameter is dat er computercapaciteit beschikbaar is
in het centrum van jouw keuze. Je kan kiezen om op 1 dag meerdere vakken af te leggen, slechts één of enkele.

Hoe inschrijven?
Vraag eerst een kandidaatsnummer aan dmv. het formulier (dit duurt enkele dagen):
https://helicopterflights.be/wp‐content/uploads/2021/07/Student‐aanvraag‐kandidaatsnummer.pdf
Vul het formulier in, onderteken het en email het met een kopie van je ID‐kaart naar klantenservice.ccv@cbr.nl en
CC naar info@helicopterflights.be Zodra het CBR je een kandidaatsnummer heeft aangemaakt kunnen wij een
toelatingsbewijs aanvragen en nadien jouw examen(s) inplannen.
Email ons (info@helicopterflights.be) met volgende gegevens:
Welke vakken (CODE) je wil afleggen en wanneer je beschikbaar bent + vestiging van uw voorkeur.

Kostprijs?
De prijs per examen / herexamen bedraagt 113,95 EUR excl. BTW.
Er is een eenmalige kost van 35,00 EUR voor afgifte van het toelatingsbewijs evenals eenmalig 45,00 EUR voor het
dossier en de login bij het CBR. Externe studenten kunnen desgewenst ook worden ingeschreven doch moeten
intern proefexamen (75,00 EUR per keer) afleggen bij Heliventure FTO én in het bezit zijn van een studentendossier
(opmaak 100,00 EUR)

Opdeling vakken
Er zijn 7 vakken in totaal waarop je minimaal 75% moet behalen.
De vakken zijn als volgt opgedeeld en dienen per code te worden geboekt:
Code

Soort examen

LVPHLAW
LVPHAGK
LVPHPNV
LVPHFPP
LVPHMET
LVPHHPL
LVPHCOM

Air Law + Operational Procedures
Aircraft General Knowledge + Operational Procedures
Flight Planning & Monitoring + Navigation
Mass & Balance + Performance + Operational Procedures + Principles of Flight
Meteorology + Operational Procedures
Human Performance
Communications

Meer informatie op: https://helicopterflights.be/ppl‐theorie‐examen‐nederland/
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