Al meer dan 30 jaar een erkende vliegopleiding

Wat kost een MLA vliegopleiding bij vliegclub Fryslân.
Bij dit overzicht wordt er vanuit gegaan dat je lid bent geworden van onze club en dat de
algemene / eenmalige kosten zijn betaald en je gaat lessen op één van onze clubkisten.
Voor de volledigheid zijn de kosten hiervan hieronder nog eens aangegeven.
 lidmaatschap per jaar (met ingang van 01/01/2021)
 Eenmalig intreegeld
 lescertificaat per jaar
De totale vaste kosten in het eerste jaar bedragen

€ 110,€ 150,€ 75,€ 335,-

In het daarop volgende jaar bedragen de vaste kosten bij lessen € 185,- (brevet € 110,-).
Om in het bezit te komen van een MLA vliegbrevet moet aan de onderstaande eisen worden
voldaan:
1) medisch zijn goedgekeurd.
2) minimaal 30 uur hebben gevlogen waarvan 5 uur solo, om praktijk examen te kunnen doen.
3) om praktijk examen te kunnen doen moet je eerst het theorie examen hebben gehaald.
Wat zijn hiervan de kosten?

medische keuring * (eerste) ca.
€ 230,- (vervolg keuringen ca. € 164,-)
volgen van theorieles via o.a. Orbit Groundschool ** € 995,
 benodigde studiemateriaal ca.
€ 400, examen gelden theorie ( 9 vakken)
€ 1025, syllabus praktijkopleiding+logboekje
€ 52, praktijkles minimaal 30 uur x € 114,€ 3420, Landingsgelden (op EHDR) ca.
€ 300, praktijk examen incl. huur toestel
€ 360, aanvraag vliegbrevet 1ste afgifte (IL&T / Kiwa)
€ 649, praktijk cursus RT+ examen (inclusief LPE) ***
€ 710,De totale kosten bedragen

€ 8141,- (thans geldende tarieven oktober 2021)

Verder zouden we je willen adviseren om rekening te houden met de situatie dat je de kans loopt
om een theorie examenvak over te moeten doen, en dat in de praktijk het aantal vlieglessen wel
iets hoger uit gaat vallen dan het vereiste minimale aantal van 30 uur.
Een totaal kostenplaatje van ca. € 9200,- is dan ook reëel.
De gemiddelde opleidingsduur is bij onze club 2 vliegseizoenen, waarover de kosten kunnen
worden gespreid.
* Een medische keuring, kijk hiervoor op o.a. de site van http://www.fit-to-fly.nl/page3.php
Theorie opleiding en RT+ LPE te volgen via E-learning kijk hiervoor op o.a. de site van:
** http://www.orbit-groundschool.nl/nl/voor-piloten/lapl-ppl/lapl-ppl.html
*** https://www.atc-comm.com/rt-training/nl/#rt-training
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