
 

REGLEMENT OPLEIDINGS EN EXAMEN COMMISSIE (OPEX) 

KONINKLIJKE NEDERLANDSE VERENIGING VOOR LUCHTVAART 

AFDELING PARACHUTESPRINGEN 

 

Inleiding 

Voor de afdeling Parachutespringen is het van belang dat haar leden accuraat en bekwaam opgeleid 

worden. Goed opgeleide sportparachutisten dragen bij aan de veiligheid, continuïteit en ontwikkeling 

van de sport 

 

Algemeen 

Vanwege het belang van opleidingen heeft het bestuur van de afdeling Parachutespringen met het 

afdelingsreglement een Opleidings- en Examencommissie (OPEX) ingesteld. Om haar taak in te vullen 

stuurt de OPEX twee groepen direct aan: de examinatoren en de vakdocenten. Daarnaast heeft de OPEX 

een functionele lijn naar de Club Docenten om ervaringen uit het veld te halen en nieuwe kennis te 

verspreiden richting het veld. 

De OPEX heeft op 20 november 2014 haar oprichtingsvergadering gehouden.  

 

Verantwoordelijkheden 

De OPEX is verantwoordelijk voor het ontwikkelen, onderhouden en organiseren van de opleidingen en 

bijbehorende examens binnen de afdeling. Dit geschiedt op basis van: 

a. aanwijzingen van de Sprintechnsiche Commissie (StC) o.a. met vastgestelde normen en protocollen 

b. informatie van de Veiligheidscommissie (VC). 

 

Taken 

De OPEX heeft de volgende taken: 

1. Ontwikkelen van opleidingen, examens en bijbehorende documentatie (inclusief implementatie) 

2. Organiseren van opleidingen en examens 

3. Onderhouden van opleidingen en examens 

4. Volgens protocol afhandelen van de (her)uitgifte van brevetten, ontheffingen, gelijkstellingen en 

verlenging bevoegdheden (inclusief het doen bijhouden van het KNVvL bevoegdheden- en 

brevettenregister). 

 

Bevoegdheden 

Voor het uitvoeren van deze taken heeft de OPEX de bevoegdheid om: 

1. opleidings- en examenreglementen vast te stellen na overleg met de Springtechnische Commissie 

(StC) 

2. opleidingen en examens te organiseren in afstemming met StC 

3. voor de opleidingen de vakdocenten aan te stellen en aan te sturen 

4. op verzoek het afdelingsbestuur te adviseren over door de clubs voorgedragen clubdocenten 

5. voor de opleidingen de clubdocenten aan te sturen 

6. examinatoren aan het afdelingsbestuur voor te dragen 

7. voor de examens de examinatoren aan te sturen 
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8. voor de administratieve afhandeling van de (her)uitgifte van brevetten en verlenging van 

bevoegdheden de door het hoofdbestuur aangewezen KNVvL functionaris aan te sturen (incl. het 

doen bijhouden van het KNVvL bevoegdheden- en brevettenregister). 

 

Samenstelling 

1. De OPEX bestaat uit minimaal vijf vaste leden, te weten: maximaal twee leden in een 

voorzittersteam en minimaal drie overige leden.  Het bestuur benoemt de vaste leden. 

2. De leden van het voorzittersteam zijn ervaren instructeurs en bij voorkeur met ervaring als 

examinator of clubdocent. 

De overige commissieleden zijn ervaren sportparachutisten met aangetoond organiserend 

vermogen. 

3. De OPEX mag zelf ad hoc leden aanstellen. Het afdelingsbestuur, de StC en de VC  worden van de 

aanstelling(en) op de hoogte gesteld. 

4. De leden verbinden zich voor een periode van 3 jaar aan de commissie.  

5. Bij aftreden van een lid draagt de OPEX zorg voor een opvolger. 

6. De OPEX  kan tussentijds door het bestuur alleen om dringende redenen als geheel ontbonden 

worden. Het bestuur dient binnen drie maanden een nieuwe commissie te installeren. 

 

Werkwijze 

1. Het voorzittersteam vertegenwoordigt de OPEX naar buiten en geeft leiding aan de werkzaamheden 

van de overige commissieleden. 

2. Jaarlijks wordt door het afdelingsbestuur met het KNVvL bondsbureau afspraken gemaakt over de 

ondersteuning door het bondsbureau. Bijvoorbeeld de officiële administratieve handelingen zoals 

de uitgifte van brevetten worden door het KNVvL bondsbureau verricht.  

3. De OPEX werkt haar taken jaarlijks uit in concrete activiteiten. Deze activiteiten worden vastgelegd 

in een jaaractiviteitenplan (JAP). Na goedkeuring van het bestuur wordt dit plan bekend gesteld bij 

de StC, de VC, clubdocenten, vakdocenten, examinatoren en het KNVvL bondsbureau. Deze 

ontvangen op verzoek ook voortgangsrapportages van het JAP.  

4. De ondersteuning door het KNVvL bondsbureau wordt in het JAP beschreven. 

5. De OPEX komt minimaal vier keer per jaar in een fysieke vergadering bijeen. 

6. De leden gaan vertrouwelijk om met: 

- persoonlijke gegevens van cursisten 

- de inhoud van examens. 

7. Indien een lid van de OPEX zelf onderworpen is aan een examen zal de OPEX passende maatregelen 

treffen om de integriteit van betrokkene te bewaren.  De maatregelen worden aan de StC ter 

goedkeuring voorgelegd. Het afdelingsbestuur wordt hierover geìnformeerd.  

8. Met gebruik van het eigen netwerk en de mediakanalen van de KNVvL en de afdeling 

Parachutespringen geeft de OPEX bekendheid aan haar activiteiten voor de diverse doelgroepen. 

9. De leden van de OPEX ontvangen voor haar activiteiten een vrijwilligersvergoeding op basis van het 

door het afdelingsbestuur vastgestelde vergoedingsbeleid. 
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