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Voorwoord 
Dit onderzoek is geschreven als afstudeeronderzoek voor het laatste jaar van de bacheloropleiding Aviation welke 
kan worden gevolgd op de Aviation Academy, op de Hogeschool van Amsterdam. De hbo Bacheloropleiding Aviation 
van de Aviation Academy kent traditioneel een focus op de grote, commerciële burgerluchtvaart (fixed-wing). De 
laatste jaren is vanuit de Raad van Advies1 en een aantal bedrijven aangegeven dat er interesse is in onderwijs op 
het gebied van helikopters (rotary-wing). Deze interesse is in dit rapport onderzocht en de behoefte van de 
betrokkenen zijn naar voren gekomen, welke zijn verwerkt in een advies voor de Aviation Academy.  
 
Het onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met Belal Baraqzi welke het engineering deel voor zijn rekening heeft 
genomen. Vanaf september 2016 ben ik begonnen met het onderzoek om rotary-wing te integreren in de opleiding 
Aviation, dit onderzoek heb ik in maart 2017 afgerond. Ondanks dat het een opdracht van de Aviation Academy zelf 
was heb ik toch bedrijfsbegeleiders toegewezen; Richard Hermans en Janette Bezemer-Nagtegaal, wie ik wil 
bedanken voor het begeleiden tijdens het onderzoek. Als stagebegeleider heeft Rob Huizing mij goed ondersteund 
en begeleid met het schrijven van het rapport, daarvoor mijn dank. Mijn laatste dank gaat uit naar Harrie Bohnen 
(NLR), Dé Jansen en Perry van der Stelt (CHC) en Victor Laban (HvA), wie mij heel veel input hebben gegeven voor het 
onderzoek doormiddel van theorie en interviews.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Revisies 
Versie Auteur Datum Opmerking 
Concept Barry 02-03-2017 Concept versie scriptie 
Eindrapport 1.0 Barry 17-03-2017 Eindrapport scriptie 
Eindrapport 1.2 Barry 22-03-2017 Verwerkte feedback naar advies vergadering 
Eindrapport 1.3 Barry 24-03-2017 Lay-out verbetering en spellingcontrole 
    

                                                                 
 
 
1 De Raad van Advies heeft een adviserende rol aan Aviation Academy, deze raad bestaat uit docenten, oud-studenten en 
bedrijven uit de Luchtvaart industrie. 
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Samenvatting 
De Hogeschool van Amsterdam heeft onlangs de Aviation Academy opgericht, waaronder luchtvaart gerelateerd 
onderwijs valt. De bacheloropleiding Aviation van de Aviation Academy is gericht op het opleiden van studenten 
voor de luchtvaartsector. De grote luchtvaart bestaat grotendeels uit vliegtuigen met een vaste vleugel ook wel 
fixed-wing genaamd. Studenten van de bacheloropleiding Aviation worden voorbereid voor deze fixed-wing 
banenmarkt. Een kleiner deel van de luchtvaart bestaat uit rotary-wing. Rotary-wing staat voor draaiende vleugel 
welke voor verschillende luchtvaartuigen wordt gebruikt, één van deze luchtvaartuigen is een helikopter. De 
helikopter markt beslaat slechts een klein deel in de totale luchtvaartmarkt. Toch zijn er een aantal grote 
helikopterbedrijven die aangegeven hebben dat er onder de studenten en mensen in het vakgebied te weinig kennis 
is over helikopters en de helikoptermarkt. De verschillen in techniek, wetgeving en operaties moeten zodoende 
tijdens de eerste jaren van een werknemer bij een helikopterbedrijf worden aangeleerd. De bedrijven hebben 
zodoende aangegeven dat zij behoefte hebben aan “rotary-wing onderwijs”. Deze behoefte is terecht gekomen bij 
de Raad van Advies van de Aviation Academy, waarna er een onderzoek is gestart naar hoe aan deze behoefte kan 
worden voldaan en wat de haalbaarheid is van rotary-wing onderwijs. De bacheloropleiding Aviation splitst zich na 
het eerste introductie jaar in twee vakgebieden, namelijk Aviation Engineering en Aviation Operations. De twee 
afstudeerders hebben het onderzoek zodoende ook verdeeld over deze twee vakgebieden. In de scriptie van B. 
Baraqzi is het onderzoek naar een “rotary-wing Engineering” opleiding te lezen, deze scriptie focust zich op het 
onderzoek naar een “rotary-wing Operations” opleiding. 
 
De algemene helikoptermarkt toont de komende jaren een kleine groei, dit betekent dat er nieuwe werknemers 
nodig zijn voor bedrijven en dat biedt kansen voor opleidingen. Luchtvaartoperaties hebben te maken met de 
verschillen in rotary-wing operaties en fixed-wing operaties, een helikopter kan makkelijker op korte afstanden 
manoeuvreren, doordat deze kan stil hangen in de lucht en verticaal kan opstijgen. Dit brengt ook verschillen in 
wetgeving over opereren, landingslocaties en bevoegdheden mee. Tijdens het onderzoek zijn helikopterbedrijven 
ondervraagd over hoe groot deze verschillen zijn en wat hier door middel van onderwijs aan gedaan kan worden. 
Dit resulteerde in een aantal leerdoelen waar tot nu toe weinig tot geen aandacht aan wordt besteed in 
luchtvaartopleidingen in Nederland. Zo is gebleken dat er weinig kennis is over de technische helikopter 
basisprincipes, de verschillen in wetgeving en operatie vergeleken met de fixed-wing. Ook de helikopter leerdoelen 
MRO Engineering, Helikopter Performance, Security and Technology, Management, Logistiek en Flight Operations 
Engineering zijn nog weinig terug te vinden in het  huidige studieprogramma van de opleiding. Binnen de opleiding 
van de Aviation Academy is gekeken naar wat de mogelijkheden zijn in het curriculum om mogelijke leerdoelen in 
te voegen. Waarna uiteindelijk met de vastgestelde leerdoelen is gekozen voor drie concepten: Het ontwerpen van 
een afstudeerrichting in rotary-wing, het toevoegen van een zelf te kiezen minor en het toevoegen van leerdoelen 
in het huidige curriculum. 
 
De conceptkeuze is gemaakt naar aanleiding van wat bedrijven het meest belangrijkst vonden in de gestelde 
interviews en vragenlijsten. Hieruit is gebleken dat veel bedrijven graag studenten als stagiaire ontvangen in hun 3e 
jaar, alleen dan moeten ze wel al de basisprincipes van helikopters onder de knie hebben. Door de grootte van de 
helikoptermarkt zullen er ongeveer 15-25 studenten aan de slag kunnen in deze markt. Uiteindelijk wordt via deze 
twee factoren een oplossingsmethode samengesteld met de belangrijke punten van bedrijven en de opleiding. Het 
resultaat toont dat een rotary-wing opleiding alleen baat heeft als er een minor wordt opgezet. Het is van belang 
om naast de minor, basis leerdoelen toe te voegen aan de eerste twee studiejaren. Het advies voor de Aviation 
Academy is het huidige minor pakket uit te breiden met een minor over rotary-wing. Daarnaast zullen de 
basisprincipes van helikopters geïntegreerd moeten worden in bestaande vakken in de eerste twee studiejaren, 
zodat elke student met de basiskennis over rotary-wing afstudeert.  
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Algemene inleiding 
De hbo bacheloropleiding “Aviation” wordt onderwezen op de Hogeschool van Amsterdam. Hier worden 
professionals opgeleid die begrijpen wat nodig is om de luchtvaart excellent te laten functioneren. Deze vierjarige 
bacheloropleiding is recentelijk opnieuw ontworpen en valt nu onder de grootschalige naam “Aviation Academy”. De 
opbouw kent een brede propedeuse en twee hoofdfases met elk twee afstudeerrichtingen. De hoofdfases zijn een 
specialisering in Aviation Engineering of Aviation Operations.   
 
De opleiding kent een focus op de commerciële burgerluchtvaart (fixed-wing). Vanuit diverse bedrijven is er 
aangegeven dat er behoefte is aan onderwijs op het gebied van helikopters (rotary-wing)2. Dit niet alleen in de 
burgerluchtvaart, maar ook in de militaire tak. Deze vraag resulteerde in een onderzoek over rotary-wings. De 
onderzoeksvraag luidt: “Welke behoefte is er vanuit de arbeidsmarkt en vanuit het bestaande helikopter-onderwijs 
aan een onderwijsprogramma over rotary-wings, en wat biedt dit voor kansen en mogelijkheden voor de Aviation 
Academy?” 
 
Het onderzoek over de behoefte naar het opleiden voor de rotary-wing markt zal worden begeleid door twee 
bedrijfsbegeleiders vanuit de Aviation Academy: R. Hermans en J. Bezemer-Nagtegaal. De gehele luchtvaartmarkt is 
ook te verdelen in sectoren van uitvoering, in grote lijnen zijn dit de operationele kant en de engineering kant. Het 
beschreven onderzoek, is gericht op de operations markt en zal worden uitgevoerd door B. van Niekerk. De 
verschillen in deze markten en de uitvoering van het onderzoek zijn beschreven in de Theoretische 
onderzoeksmethode (1). De theoretische informatie zal voornamelijk uit informatiestukken en boeken worden 
samengesteld. Het afstudeeronderzoek wordt uitgevoerd aan de hand van een analyse van de hoofdvraag, deze zal 
bestaan uit een opleiding en marktanalyse, welke is aangevuld met interviews met de stakeholders van het 
onderzoek. De getoonde behoefte van de rotary-wing bedrijven zal in dit onderzoek worden onderzocht in de 
Analyse arbeidsmarkt (2). De arbeidsmarkt zal daarna grondig worden onderzocht tijdens het Onderzoek (3) waarna 
er naar mogelijke oplossingen voor de behoefte wordt gezocht. De opleiding van de Aviation Academy wordt zelf 
onderzocht en de mogelijke concepten zullen worden gewogen conform de belangrijkste punten uit het onderzoek.  
Na het onderzoek zullen de uiteindelijke Resultaten (4) worden beschreven, welke resulteren in een advies voor de 
Aviation Academy. 
  

                                                                 
 
 
2 Rotary-wing luchtvoertuigen welke lift opwekken met een “bewegende” vleugel ofwel rotor.  
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1. Theoretische onderzoeksmethode 
 Onderzoek beschrijving  

Het onderzoek is uitgevoerd om de behoeften van stakeholders te peilen en de mogelijkheden te bekijken voor een 
rotary-wing integratie in de huidige Aviation opleiding. Als er naar de complete rotary-wing markt wordt gekeken, 
dan zal deze markt niet alleen bestaan uit de helikopter markt. De nieuwe opkomende drone markt zal ook deels 
onder rotary-wing vallen, omdat een aantal drones ook rotorcraft techniek gebruikt. De behoefte3 die is getoond, 
komt voornamelijk uit de helikopter wereld. Daarom zal er tijdens dit onderzoek gekeken worden naar helikopter 
bedrijven (Bijlage I Stakeholderlijst: Bedrijvenlijst). In deze markt gaat er gekeken worden naar de trends in de 
industrie, relevante vakgebieden, verschil en overeenkomsten tussen civiel en militair en verschillen in technieken 
tussen rotary-wing en fixed-wing. 
 

Opbouw onderzoek 
Het onderzoek naar een rotary-wing opleidingsprogramma is opgebouwd uit verschillende onderdelen. De 
technische informatie over de rotary-wing en de wet en regelgeving verschillen met de fixed-wing en zullen daarom 
de basisstenen vormen van het theoretische onderzoek (zie Figuur 1-1: Onderverdeling rotary-wing leerdoelen). 
Deze basisstenen zullen als apart leerdoel worden gezien, genaamd de helikopter basisprincipes, bij elk leerdoel 
wordt gekeken welke theoretische informatie mist bij de ondervraagde stakeholders en in de opleiding en 
uiteindelijk later worden verwerkt in het onderzoek. De vakgebieden zullen worden uitgeschreven per afstudeerder, 
zo zal B. Baraqzai in zijn scriptie zijn visie op Aviation Engineering beschrijven. Het beschreven onderzoek in deze 
scriptie is uitgevoerd door B. van Niekerk en zal zich richten op Aviation Operations. Zo wordt er gekeken naar 
leerdoelen in het teken van de operationele kant van de rotary-wing markt. De luchtvaartindustrie is ook onder te 
verdelen in Operations en Engineering, zowel rotary-wing als fixed-wing.  

  

                                                                 
 
 
3 Behoefte wordt gezien als “vraag naar”. Letterlijke beschrijving “behoefte”: Iets dat je nodig hebt of graag wilt hebben. Is het 
iets wat de markt nodig heeft, of graag wil hebben? Deze vraag zal tijdens de scriptie worden beantwoord. 

Figuur 1-1: Onderverdeling rotary-wing leerdoelen 

Helikopter basis principes

Aviation Engineering Aviation Operations
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 Verschillen rotary-wing luchtvaart 
1.2.1 Technische verschillen rotary-wing 
De rotary-wing luchtvaart tak bestaat uit luchtvaartuigen die gebruik maken van rotorbladen om lift te genereren 
(ook wel rotorcraft genoemd). Waar de fixed-wing toestellen vaste vleugels hebben, hebben rotary-wing toestellen 
draaiende rotorbladen. 
 
Helikopter basis  principes 
Helikopter rotorprofielen verschillen van vliegtuigprofielen, omdat helikopter rotorprofielen symmetrisch zijn 
gevormd.   De lift van een helikopter wordt bewerkstelligd door het draaien van de rotorbladen door de lucht met 
een hoge snelheid. Lift kan worden veranderd door het verhogen van de invalshoek of pitch van de rotorbladen. 
Wanneer de rotor draait en de rotorbladen in een nul hoek (flat pitch) staan, wordt er geen lift ontwikkeld. De rotors 
genereren een enorme downdraft lucht, die de helikopter omhoog blaast. Hierdoor kan een helikopter verticaal 
opstijgen of landen en stil in de lucht blijven hangen. Deze rotorbladen zijn boven de romp gemonteerd op een 
scharnierende as, welke verbonden is met de motor en besturingssystemen. Een belangrijk onderdeel hiertussen is 
de “swashplate” welke de input van de besturingssystemen in beweging omzet naar de rotorbladen.  
 
Rotorcraft (Roterende kracht) 
De meest bekende vorm van een rotary-wing toestel is een 
helikopter. Andere vormen van rotary-wing toestellen zijn 
cyclocopters, autogyros en gyrodynes. Deze rotary-wing vormen 
werken conform de derde wet van Newton4. Zoals in de 
afbeelding (Figuur 1-2: Anti-torque) is te zien draait de mainrotor 
rond, dit geeft een moment5 rechtsom het toestel. Om deze 
draaiende beweging tegen te gaan, zal er een anti-moment 
moeten worden gecreëerd, zodat het luchtvaartuig recht kan 
blijven vliegen. Dit anti-moment wordt gecreëerd met 
bijvoorbeeld een staart rotor, maar er zijn ook andere manieren 
om dit moment tegen te gaan, zo zijn er verschillende type helikopters welke elk op een andere manier een anti-
moment creëren (Figuur 1-3: Type Anti-Torque helikopters). 

 

                                                                 
 
 
4 Derde wet van Newton (actie=reactie); Voor elke actie is er een gelijke en tegenovergestelde reactie. 
5 Moment (Engels: Torque) Het uitvoeren van een kracht op een object geeft een roterende reactie om de as. 

Figuur 1-2: Anti-torque

Figuur 1-3: Type Anti-Torque helikopters 
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Flight controls Helikopter 
Het helikopter besturingssysteem (Figuur 1-4 : Flight controls) heeft 
vier flight control inputs, de “collective”, “cyclic”, “anti-torque 
pedals” en “thrust lever”. De “collective” is een hendel aan de 
linkerkant van de piloot waarmee de pitch van de “mainrotor“ kan 
worden veranderd. De pitch van de rotorbladen verandert hierdoor 
gezamenlijk. De “cyclic” bevindt zich meestal in het midden voor de 
piloot en lijkt op een joystick. De pitch van de rotorbladen verandert 
cyclisch bij een input met de cyclic. De rotorschijf kantelt in een 
bepaalde richting, waarmee de helikopter een stuurbeweging 
maakt naar deze richting. De “anti-torque pedals” controleren de 
rotatiesnelheid van de staartrotor, waarmee een “yaw” (ofwel 
gieren) beweging met de staart kan worden gemaakt.  Mocht er bij 
een helikopter een motorstoring optreden, zal een helikopter niet recht uit de lucht vallen. De dalende beweging 
van de helikopter zorgt ervoor dat er lucht de rotoren in beweging houden. Deze techniek wordt autorotatie 
genoemd. De mechanische verbinding tussen de “mainrotor” en de staartrotor zorgt er dan voor dat het toestel 
nog bestuurd kan worden en dat er een noodlanding kan worden gemaakt. 
 
1.2.2 Verschillen in Operaties  
De manier van opereren in de helikoptermarkt verschilt heel erg met de fixed-wing markt. Voordelen van helikopters 
zijn dat een helikopter verticaal kan landen en opstijgen, waarmee er geen start of landingsbaan nodig is. Zodoende 
kan een helikopter landen op een helikopterdek ingericht op een ziekenhuis, grote schepen, bedrijfspanden en op 
olieplatformen op zee. Het landingsgestel van een helikopter kan bestaan uit een paar “skids” of een wielsysteem. 
Hierdoor kan een helikopter gemodificeerd worden voor het type operatie dat wordt uitgevoerd. Ook kan een 
helikopter stil in de lucht hangen en achteruit manoeuvreren, waardoor een helikopter reddingsacties kan uitvoeren 
en precies onderdelen of personen op de juiste plaats “hoisten”. Zo worden in berggebieden of op hoge torens 
soms onderdelen naar boven gelift door een helikopter, omdat hijskranen hier niet kunnen komen.  Door deze 
mogelijkheden van manoeuvreren kan een helikopter ook voor militaire toepassingen worden gebruikt, bij het 
vervoeren van troepen of materieel. 
 
1.2.3 Wetgeving 
De Europese wet en regelgeving EASA heeft regelementen uitgebracht voor certificatie van de CS-27 voor kleine 
helikopters en CS-29 voor grote helikopters. De operaties die uitgevoerd worden per bedrijf zijn vastgelegd in hun 
“Aircraft Operator Certificate” (AOC). In de AOC van de helikopterbedrijven staat beschreven welk(e) type(s) 
operatie(s) het bedrijf uitvoert. Mocht een helikopterbedrijf een ander type operatie willen uitvoeren, wat niet in 
hun AOC vermeld is, zal dit bij de wetgeving instanties, overheid en gemeentes moeten worden aangevraagd. 
Permanente landingsplaatsen, bedrijfsgebonden landingsplaatsen en helideks bij ziekenhuizen moeten worden 
ingericht volgends de richtlijnen van de ICAO Annex 14 (incl. deel 2 heliports). Bij tijdelijk en uitzonderlijk gebruik, 
zullen de landingsplaatsen aan de eisen voldoen van de Wet luchtvaart (Artikel 8a.51), vallend onder het ILT en 
moeten de terreinen conform die richtlijnen worden ingericht. Helikopters vallen onder de vervoerscategorie van 
de vrachtauto’s, bussen en auto’s. Dit houdt in dat er op deze manier aan milieu en geluidswetgeving moet worden 
voldaan. De wetgeving voor milieu en geluidsoverlast op luchthavens is hetzelfde als bij de fixed-wing luchtvaart en 
valt onder de Wet Regelgeving Burgerluchthavens en Militaire Luchthavens (RBML). 
 
Wetgeving ti jdelijk en uitzonderlijk gebruik  
Hulpverlenende instanties die opereren met een helikopter kunnen eenmalig op een terrein landen om hier 
hulpverlening toe te passen. Dit geldt voor politie, brandweer en ambulance helikopters. Bedrijven mogen niet 
zomaar op elk terrein landen, indien het terrein geen toegewezen helikopterdek of luchthaven is. Mochten 
bedrijven dit wel willen, kan dit gebeuren op aanvraag bij ILT en gemeente.  
  

Figuur 1-4 : Flight controls
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2. Analyse arbeidsmarkt 
 Opleidingen luchtvaart 

De opleidingen in Nederland, gericht op luchtvaart zijn per niveau beschreven. Het onderzoek is uitgevoerd voor de 
Aviation Academy. Hiervoor is de opleiding Aviation geanalyseerd en zijn de opleidingsrichtingen beschreven. 
 

2.1.1 Luchtvaart onderwijs 
De luchtvaart technische opleidingen in Nederland zijn te vinden in het niveau van opleiding met verschillende 
uitstroomrichtingen naar specialisatie. De specialisaties per uitstroomrichtingen bieden elk niveau baankansen 
(Figuur 2-1: Uitstroomrichtingen luchtvaart technische opleidingen). De studieomschrijvingen van de 
luchtvaartopleidingen in Nederland zijn beschreven in de Bijlage II Studieomschrijving luchtvaart opleidingen.  

 
Uit de studieomschrijvingen blijkt dat de luchtvaart technische opleidingen over het algemeen alleen een fixed-wing 
programma hebben. Wel zijn in Nederland rotary-wing vliegopleidingen beschikbaar. De rotary-wing bedrijven 
nemen over het algemeen studenten aan uit deze technische opleidingen. Wel moeten deze studenten dan nog aan 
een aantal extra specificaties, cursussen of certificatie voldoen om volledig te werk te kunnen gaan in de helikopter 
wereld. Per niveau is beschreven wat er wordt gedaan aan rotary-wing onderwijs binnen de onderzochte luchtvaart 
onderwijsinstellingen. 
 
Mbo onderhoudsopleidingen 
De luchtvaart onderhoudsopleidingen op mbo-niveau beschikken over de onderhoudsspecificatie B1 (Mechanica) 
en B2 (Avionica). Deze opleiding staat in het teken van onderhoudsonderwijs in de gehele luchtvaarttak. Indien de 
onderhoudstechnicus EASA part-66 module 12 gecertificeerd is, kan deze ook meteen aan de slag in de rotary-wing 
markt. Andere uitstroomrichtingen hebben niet specifieke kennis nodig over rotary-wing, maar vooral om de 
luchtvaart logistieke processen, welke over het algemeen onder de basis luchtvaart logistieke processen vallen. De 
eerste paar jaren als werknemer in een helikopterbedrijf, wordt een afgestudeerde ingeleid in het bedrijf en de 
helikopter markt.  
 
Wo uitstroom naar helikopterbedrijven 
Op wo-niveau worden er courses aangeboden op het gebied van rotorcraft en zijn er keuzes om meer de 
specificeren in het design van rotary-wing. Deze bachelor of master afgestudeerden zijn opgeleid in design en de 
toepassing daarvan en zullen vooral bij rotary-wing onderzoek-, design- en productiebedrijven terecht komen. 
 
HBO niveau voor helikopter markt 
Op hbo-niveau wordt er géén onderwijsprogramma in rotary-wing aangeboden, zowel technisch als operationeel 
staan de opleidingen volledig in het teken van fixed-wing. Dit geldt zowel voor de Aviation Academy, als Hogeschool 
Inholland. De uitstroom van afgestudeerde naar rotary-wing bedrijven vindt vooral plaats doordat studenten die 
zelf veel interesse in helikopters hebben getoond en stage hebben gelopen bij één van de rotary-wing bedrijven. De 
kennis over rotary-wing wordt meestal opgedaan bij de rotary-wing bedrijven zelf. Voordat de studenten de 
volledige kennis over helikopters beschikken, zijn er al een aantal jaren (in dienst van een rotary-wing bedrijf) 
verstreken. De afstudeerders komen bij de rotary-wing bedrijven terecht als “Airworthiness” of Operationeel 
manager, MRO of Flight Operations Engineer. 
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Figuur 2-1: Uitstroomrichtingen luchtvaart technische opleidingen 
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2.1.2 Aviation Academy 
De Aviation Academy is onderdeel van het domein techniek, van de Hogeschool van Amsterdam (HvA). Vanuit de 
Aviation Academy wordt de hbo-bacheloropleiding “Aviation” gegeven. De opleiding Aviation kent een aantal 
vakgebieden en specialisaties, waarbij het voor studenten mogelijk is hun afstudeerrichting te kiezen en de 
mogelijkheid op het volgen van verschillende minors binnen- en buiten de Aviation Academy. De bacheloropleiding 
duurt vier jaar en bereidt studenten voor op een baan in de luchtvaart, zowel in de logistieke, als in de technische 
en operationele processen rondom het vliegen. In het eerste jaar krijgen de studenten een brede introductie in de 
luchtvaartwereld. Zo wordt er lesgegeven in inrichting, logistiek en organisatie van een luchthaven, hoe een vliegtuig 
in elkaar zit en onderhouden wordt, maar ook de bedrijfskundige aspecten van de luchtvaart zijn onderdeel van de 
opleiding. De opbouw van de opleiding Aviation is in de volgende afbeelding weergeven (Figuur 2-2: Opbouw 
bachelor Aviation).  

Na de introductie over luchtvaart in het eerste jaar is het mogelijk een afstudeerrichting te kiezen. Dit gaat om  
Engineering of Operations. De afstudeerrichting gaat verder in het tweede studiejaar, met daaropvolgend in het 
derde jaar een bedrijfsstage en een zelf in te vullen minor. Binnen in de afstudeerrichting is het voor de studenten 
mogelijk een specialisatie te kiezen. De daarbij passende afstudeeropdracht zal in het vierde jaar worden uitgevoerd. 
Ook zijn er mogelijkheden om in het tweede studiejaar piloot of luchtverkeersleider te worden. Al zal er voor deze 
richtingen wel eerst een voorselectie doorlopen moeten worden. De opbouw van de bacheloropleiding Aviation is 
in Bijlage III Beschrijving Bachelor opleiding Aviation per jaar beschreven. 
 
Verschil len Aviation Engineering en Aviation Operations 
In de afstudeerrichting Aviation Engineering staat het onderhoud van een vliegtuig centraal. De Engineering 
specialisatie richt zich op veiligheid en gebruik van een vliegtuig, ook wiskunde en aerodynamica komen aanbod, 
net als onderhoud en modificaties van een vliegtuig. Onder Aviation Engineering vallen de specialisaties: Flight 
Operations Engineering en MRO Engineering. Aviation Operations is een afstudeerrichting waar het 
(vliegtuig)vervoer van mensen en goederen centraal staat. Deze specialisatie is gericht op de logistiek van de 
luchtvaart, luchthavens met bouw en aanpassingen daarvan en beveiliging op luchthavens. Aviation Operations 
heeft als afstudeerrichting de specialisaties: Aviation Logistics en Security & Technology. 
 
Mogelijkheden in de opleiding 
De opleiding is zo ingericht dat er stapsgewijs gerichter naar bepaalde onderdelen in de luchtvaart wordt gekeken. 
In het begin van de opleiding zal er heel breed een introductie worden gegeven en uiteindelijk gaat dit naar heel 
gespecialiseerd werk in het laatste studiejaar. Mogelijkheden in toevoeging van vakken zijn in het eerste en tweede 
jaar vooral bedoeld voor de aanvulling van leerdoelen en introductie van onderwerpen. In het derde jaar is er een 
mogelijkheid voor een keuzerichting onder het mom van een minor, welke door de studenten zelf gekozen mag 
worden. In het vierde studiejaar is de opleiding en de gekozen specialisatie heel erg gespecialiseerd. Hier is het 
mogelijk om specialisaties toe te voegen aan de opleiding. Concluderend, er is ruimte om vakken of leerdoelen toe 
te voegen in de opleiding op de volgende manieren: 
 

 Introductie van onderwerpen en leerdoelen (Studiejaar 1)  
 Gericht op een onderwerp ingaan per sector Engineering of Operations (studiejaar 2) 
 Toevoegen van een minor (studiejaar 3) 
 Afstudeerspecialisatie toevoegen (studiejaar 4) 
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Figuur 2-2: Opbouw bachelor Aviation 
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 Helikopter marktbeschrijving 
Het doel van de rotary-wing markt is het makkelijk bereikbaar maken 
van gebieden wat een fixed-wing toestel niet kan bereiken, omdat de 
Helikopter vloot (2.2.1) nauwkeuriger op locatie kan komen. In deze 
markt valt onderscheid te maken tussen de burgerluchtvaart (civiel) en 
de militaire luchtvaart. De helikoptermarkt bestaat uit 24% van de 
totale burgerluchtvaart (zie Figuur 2-3: Cijfers burgerluchtvaartmarkt), 
vergeleken met de grote fixed-wing luchtvaart (76%)6. De totale 
burgerhelikoptervloot in Nederland bestaat dus uit ongeveer 91 
helikopters (bijgevoegd in Bijlage IV Beschrijving geregistreerde 
burgerluchtvaart). Deze burgerhelikoptervloot wordt ingezet voor een 
aantal Civiele helikopter operaties (2.2.2). Daarnaast gebruikt defensie ook helikopters voor de Militaire helikopter 
operaties (2.2.3). De toekomst van de helikoptermarkt is afhankelijk van meerdere trends in de markt (Bijlage VII 
Trends in de industrie), welke invloed hebben op de groei van de markt. Door een economische groei in de 
opkomende markten (Azië, Zuid-Amerika en Afrika), is er een groei in het reizigersverkeer. Deze in combinatie met 
de groei van het bedrijfsleven, zorgen voor een groei van de totale luchtvaartmarkt, welke uiteindelijk ook terug te 
zien zijn op de helikoptermarkt. 
 
2.2.1 Helikopter vloot 
De helikoptermarkt kan worden gesegmenteerd door 
type helikopters, regio’s en producten. De helikopters 
worden geclassificeerd als: “heavy lift”, “medium lift” en 
“light lift”. Deze classificatie wordt tevens ook 
aangeduid met het motortype van de helikopter: “Multi-
Engine”, “Twin-Engine”, of “Light-Engine”. Zoals te zien 
in Figuur 2-4: Wereldwijde Helikopter vloot – Helikopter 
verdeling is de “medium” en “heavy” helikopter vloot 
klein, maar groeit in vergelijking sneller dan de andere 
categorieën, zoals in het overzicht van de civiele 
helikoptervloot (Bijlage V Markt en vlootoverzicht) is te 
vinden.   
 
Levensjaren 
De levensjaren van helikopters zijn over het algemeen 30 jaar. 
Omdat er de afgelopen jaren niet veel nieuwe modellen op de 
markt zijn gekomen, zijn helikopterleveranciers de helikopters gaan 
modificeren, wat resulteerden in levensjaren van 10 jaar extra (Zie 
Figuur 2-5: Verlengen levensjaren Helikopters).  
 
Uitfasering Helikopters 
Populaire helikopters zijn de S76, S92, EC145, AW139, AW189 
en de Bell 412, waarin de meeste modellen grote type 
helikopters zijn, welke al minimaal 20 levensjaren hebben (Zie 
Figuur 2-6: Levensjaren  helikopters). Deze helikopters moeten 
in de komende jaren allemaal vervangen worden, wat kansen 
biedt voor helikopter ontwerp bedrijven. 
 

                                                                 
 
 
6 Gebaseerd op totale inschrijvingen van luchtvaartuigen bij het IL&T in Nederland, dit zijn in totaal 2786 luchtvaartuigen Bij deze aanname is 
geen rekening gehouden met internationaal geregistreerde luchtvaartuigen. 

Figuur 2-3: Cijfers burgerluchtvaartmarkt
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2.2.2 Civiele helikopter operaties 
De totale waarde van de Nederlandse burgerhelikoptervloot wordt geschat op 100 miljoen euro. De civiele 
helikoptermarkt (Bijlage V Subpart A Civiele markt) is vergeleken met de fixed-wing markt niet zo groot, maar de 
helikopter markt is wel heel erg gevarieerd. Wereldwijd is de helikoptermarkt te verdelen in sectoren, waarin de 
helikopters opereren, in zowel civiele en de militaire luchtvaart (zie Figuur 2-7: Wereldwijde helikopter vloot – 
onderverdeling markt).  

Nederlandse helikoptermarkt 
Om dieper op de civiele operaties in te gaan, worden helikopters dus voor verschillende sectoren gebruikt. Wat in 
de grafiek opvalt is dat een groot deel (inspectievluchten, handhavingsvluchten, meetvluchten en militaire vluchten) 
wordt uitgevoerd door de overheid. Het totale wereldwijde aantal helikopterbewegingen geldt op schaal ook voor 
de Nederlandse helikopteroperaties, waar ongeveer de helft van de Nederlandse helikopterbewegingen door de 
overheid wordt uitgevoerd. De volgende helikopteroperaties worden in Nederland uitgevoerd:  
 

 Algemene operaties (Rondvluchten, lesvluchten, (dijk)inspectievluchten, meetvluchten, waarnemingsvluchten) 
 Bedrijfsvluchten (Foto- en filmvluchten, persoonsvervoer, kalibratievluchten (televisie- en radiozendmasten)) 
 Handhavingsvluchten (Politieondersteuning, voor overheid, douane, waterschappen AID) 
 Medische diensten (Transport, Ambulance en “Search and Rescue”) 
 Offshore (Vervoer naar booreilanden of schepen, of windmolenparken) 
 Overig (Evenementen etc.)  

 
Bedrijven opererend in de helikoptermarkt 
De variatie in operaties in de helikoptermarkt brengt ook verschillende bedrijven met zich mee, welke allemaal in 
andere sectoren van de markt opereren. De bedrijven waarmee contact is geweest voor het onderzoek zijn 
genoteerd in een bedrijvenlijst (Bijlage I Stakeholderlijst). Het huidige aantal van ongeveer 81 helikopters zijn te 
verdelen onder de volgende bedrijven7: 

 Politie (8) 
 CHC den Helder (8) 
 Traumahelikopters (7) 
 Heli Holland (14) 
 Helicentre (6) 
 Noordzee Helikopters Vlaanderen (4) 

 Helicopter services (3) 
 Rotary & wings (1) 
 Prince (1) 
 Swanenberg (1) 
 HeliAir (2) 
 Particulieren (26)

  

                                                                 
 
 
7 De door constante wisselingen van de vloot van een aantal helikopterbedrijven is dit een schatting naar hoeveel helikopters er ongeveer in de 
vloot van een bedrijf zitten. Ook hebben een aantal grote helikopterbedrijven hun helikopter niet Nederlands ingeschreven. 
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Figuur 2-7: Wereldwijde helikopter vloot – onderverdeling markt
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Luchthavens, helihavens en heliplatformen voor gebruik van helikopters 
Vluchtuitvoeringen van een helikopter vinden vooral op vliegvelden plaats (Bijlage VI Subpart A Luchthavens). 
Omdat een helikopter verticaal kan opstijgen en daarom niet de ruimte nodig heeft, welke een vliegtuig wel nodig 
heeft, kan een helikopter ook op helihavens of op een heliplatform landen. Dit brengt een aantal voordelen met 
zich mee:  
 

 De reisafstand kan korter zijn omdat een helikopter dichter bij de doelbestemming kan komen 
 De geluidsbelasting van de helikopters zijn minder, omdat dit over meerdere locaties wordt verspreid 

 
De heliplatformen en helihavens worden gebruikt door bedrijven en een aantal ziekenhuizen hebben heliplatformen 
voor ambulancediensten, alle heliplatformen in Nederland zijn in Bijlage VI Subpart B Nederlandse heliplatformen 
en helihavens en Bijlage VI Subpart C Offshore heliplatformen weergeven. Ook kan een luchthaven landen op een 
stuk grond wat niet aangewezen is als luchthaven of heliplatform. Hiervoor zijn wel een aantal verklaringen nodig, 
welke moeten worden aangevraagd bij verschillende instanties: Melding bij politie en IVW, verklaring geen bezwaar 
gemeente, toestemming eigenaar van de grond. 
 
Civiele helikoptermarktverwachting 
In de burgerhelikoptermarkt is een sterke groei te zien in meetvluchten en inspectievluchten uitvoerend voor de 
overheid. Dit komt doordat de overheid steeds meer gegevens over Nederland in kaart wil brengen. Het 
ambulancevervoer tussen de Waddeneilanden gebeurt sinds dit jaar met een helikopter, met één reservehelikopter 
paraat. Ook de “Helicopter Emergency Medical Service” (HEMS) worden veel meer ingezet voor donorvervoer, 
patiëntenvervoer en traumavluchten. Door technologische ontwikkelingen is er in toenemende mate behoefte aan 
persoonsvervoer in taxivluchten en futuristische helikopter-auto combinaties.  De trend in de SAR-markt is dat veel 
particuliere bedrijven de SAR-operaties van de overheid overneemt. Zo is in Nederland sinds 2014 de SAR in handen 
van “Northsea Helicopters Vlaanderen” (NHV), waarin SAR-operaties voorheen door Defensie werd uitgevoerd. 
 

2.2.3 Militaire helikopter operaties 
Vergeleken met het aantal helikopters in de rotary-wing 
markt bestaat de militaire markt ongeveer uit 48% van 
de gehele markt (Figuur 2-8: Verdeling helikoptermarkt). 
De militaire markt (Bijlage V Subpart B Militaire markt) is 
minder afhankelijk van de marktfactoren, waaronder de 
oliemarkt, maar is wel erg afhankelijk van het gebruik 
(uitzendingen, oefeningen, inspecties etc.) en nieuwe 
technologieën (UAV’s).   
 
Militaire operaties en vloot 
De Koninklijke Luchtmacht heeft van de totale luchtvaart 
vloot de volgende helikopters tot zijn beschikking: 
Apache AH-64D gevechtshelikopter (28), NH90 Maritieme gevechtshelikopter (20), CH-47D en CH-47F Chinook 
transporthelikopter (17 en nog 14 in bestelling) en de AS-532U2 Cougar Mk.II transporthelikopter (12). Dit zijn in 
totaal 77 helikopters, welke militair worden ingezet, onderverdeeld in de luchtmacht en marine. De Main Operating 
Base Helikopters is vliegbasis Gilze-Rijen, hier zit ook het Defensie Helikopter Commando (DHC). De helikopters 
hebben een gevarieerde inzet. Zo worden Cougar en NH90 helikopters ingezet vanaf marineschepen uitgerust met 
een sonar en torpedo’s en worden de Apache ingezet voor een VN-vredesmissie in Mali. Door de verschillende 
samenwerkingen van de luchtmacht, onder andere met de Verenigde Naties en omliggende landen in Europa, 
worden de luchtvaartuigen zowel voor Nederlandse, als internationale doeleinden ingezet. Dit houdt ook in dat er 
niet altijd een Nederlandse technische dienst aan werkt. Trainingen worden voornamelijk uitgevoerd in de 
Verenigde Staten met een aantal toestellen van de Nederlandse luchtmacht. 
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Figuur 2-8: Verdeling helikoptermarkt
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Militaire helikopter marktverwachting 
Dit militaire deel blijft groeien door de opkomende ontwikkelingslanden India, Pakistan en China, welke steeds meer 
investeren in de militaire markt. Dit leidt tot een toename van de vraag naar militaire helikopters, China investeert 
in productie en verbetering, wat leidt tot groei in de MRO markt van de helikopters. De marktverwachting voor de 
komende 20 jaar is dat de wereldwijde luchtvaart vloot gaat kantelen richting de Asia Pacific regio. Dit geldt ook 
voor de helikopter markt. 
 
Uitgaven in de militaire helikopter sector gebeurt vooral in China, India en Zuid-Korea. Dit heeft voornamelijk te 
maken met de uitbreiding van de militaire vloot in deze landen. India heeft enkele defensieprogramma’s, waaronder 
de “Naval Multi-Role Helicopters program” (NMRH-Program) en schaft nieuwe Light Combat Helicopters aan. China 
heeft aanschaffingsplannen voor enkele Medium militaire transporthelikopters. Zuid-Korea’s defensieprogramma 
is de “Korea Attack Helicopter Program” (KAH-Program), waaronder de aanschaf van Twin-Engine Surion 
helikopters. De grootste wereldwijde afname van militaire helikopters in 2016 vond plaats bij de bedrijven: 
Russische helikopters, Bell, Airbus Helicopters en Sikorsky (Figuur 2-9: Verwachting productie militaire Helikopters). 

 Analyse overzicht 
De markt en opleiding zijn in de vorige stukken bekeken, wat duidelijk maakt dat er op hbo-niveau geen rotary-wing 
opleiding is op het gebied van helikopter basisprincipes, wetgeving, operations en engineering. Op andere niveaus 
kunnen studenten makkelijker doorstromen naar de helikoptermarkt door certificeringen te halen. De missende 
opleiding op hbo-niveau kan worden voldaan met het toevoegen van een lespakket met de benodigde kennis. De 
helikoptermarkt is heel variërend wat studenten veel kansen biedt. De civiele helikoptermarkt is groeiend 
voornamelijk door de stijgende vluchten voor de overheid en traumavluchten. In de onderhoudssector zullen 
hiervoor dus ook meer part-66 gecertificeerde studenten nodig zijn. Een aantal helikopters zijn al jaren in gebruik 
en dienen gemodificeerd te worden, ook is het nodig om nieuwe helikopters te bouwen. Zo wordt er wereldwijd 
verwacht dat de militaire markt een flinke groei doormaken. Door deze groeiende markt en de missende kennis 
kunnen we concluderen dat de markt een helikopteropleiding nodig heeft op hbo-niveau.   
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Figuur 2-9: Verwachting productie militaire Helikopters 



 

 
Afstudeeronderzoek Aviation Academy 

Barry van Niekerk 
© 2017, Hogeschool van Amsterdam 

18  24 maart 2017 – Scriptie 1.3 

Aviation Academy 

3. Onderzoek 
 Onderzoek beschrijving 

De behoeftebepaling van de arbeidsmarkt zal onderzocht worden door middel van interviews en vragenlijsten. Er 
wordt een vragenlijst opgesteld waarbij uitgezocht wordt wat het belang en de behoefte aan een rotary-wing 
opleiding is. De opleiding wordt gepolst door middel van een vragenlijst aan docenten. Interviews worden gehouden 
met de bedrijven en docenten die geïnteresseerd zijn in een rotary-wing opleiding. De resultaten zullen worden 
verwerkt, welke uiteindelijk zullen resulteren in de oplossingsroutes. Door overleg met de bedrijfsbegeleiders zal dit 
tot een uiteindelijk advies voor de Aviation Academy uitgewerkt worden.  
 

 Uitgevoerde onderzoeken 
3.2.1 Vragenlijst Bedrijven 
Om te onderzoeken wat er op de markt speelt en om de behoefte van de bedrijven te peilen, is er een vragenlijst 
opgesteld voor de bedrijven. Deze vragenlijst heeft als doel meer informatie te winnen. De resultaten zullen één 
van de factoren zijn, welke het eindadvies van het onderzoek zullen beïnvloeden. De resultaten van deze vragenlijst 
is in Bijlage VIII Vragenlijst voor bedrijven te vinden. Er is contact opgenomen met de bedrijven in de helikopter 
wereld en de bedrijven die de helikopter wereld ondersteunen in onderhoud, “parts”, wetgeving en logistiek. Van 
deze bedrijven zijn er 13 reacties gekomen op de vragenlijst. De belangrijkste opvattingen en resultaten zijn 
hieronder beschreven. De volgende bedrijven hebben de vragenlijst ingevuld: 
 

 CHC Helicopters Netherland (2) 
 ADS&Co (2) 
 European Aviation Safety Agency (EASA) 
 SHL 
 NHV 
 WFS PRO 

 Weststar Aviation 
 NLR 
 ANWB MAA 
 TU Delft 
 Bell Helicopter Supply Center B.V. 

 
Cijfers vragenlijst bedri jven 
Van deze bedrijven opereert 62% in Nederland en een 
totaal van 69% in Europa. De reacties komen voornamelijk 
uit de helikoptermarkt en sommige bedrijven opereren 
ook in de fixed-wing markt. De bedrijven zijn ondervraagd 
of er genoeg kennis is bij nieuwe werknemers over 
helikopters, waarbij er voor 31% niet genoeg kennis is 
(Figuur 3-1: Knowledge employees). De bijscholing van 
Engineers uit de fixed-wing markt, welke bij een 
helikopterbedrijf komen te werken, is afhankelijk van hun 
vooropleiding. De bijscholing is afhankelijk van de functie 
van de nieuwe werknemer, of bedrijven EASA 
gecertificeerd zijn en of een engineer een type rating heeft 
gedaan. De missende kennis van nieuwe werknemers bij 
helikopterbedrijven:  
 

 Rotary-wing basisprincipes (80%) 
 Helikopter operaties (40%) 
 Logistiek 
 Flight Operations engineering 

 MRO Engineering (60%) 
 Security & Technology (40%) 
 Management 
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Figuur 3-1: Knowledge employees 
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Nieuwe werknemers helikoptermarkt 
Bedrijven zien vooral de basisprincipes van helikopters in een opleiding terugkomen, bestaande uit wetgeving, 
systemen, “principles of helikopter flight”, performance en profielen. Bij de bereikte Nederlandse bedrijven worden 
nu ongeveer 11-16 studenten van de HvA geplaatst. Het kost een bedrijf ongeveer 3-4 jaren, voordat een student 
helemaal in de helikopterindustrie is ingewerkt. Mochten de basisprincipes van helikopters al in een opleiding 
worden uitgelegd, dan zijn de bedrijven in staat om 7-9 studenten meer aan te nemen in de helikopterindustrie, 
welke in 1 jaar kunnen worden ingewerkt. Het aantal arbeidsplaatsen dat Nederlandse en internationale 
helikopterbedrijven jaarlijks hebben voor studenten, is onderzocht door middel van de vragenlijst, de getallen zijn 
weergeven in Bijlage X Plaatsing studenten bij bedrijven. 
 

Wetgeving 
Op het gebied van wetgeving is er neutraal gereageerd over de verschillen tussen rotary-wing en fixed-wing markt. 
De wetgeving met betrekking tot de rotary-wing is op dezelfde manier vastgelegd als de fixed-wing wetgeving, alleen 
zijn de operationele condities heel anders, waardoor de wetgeving ook afwijkt per operationele sector. Wel blijkt 
uit de interviews en gesprekken met verschillende wetgeving instanties (waaronder EASA), dat de verschillen in 
wetgeving tussen rotary-wing en fixed-wing duidelijker moeten worden overgebracht. 
 

Operations 
De operationele sectoren waarin de bereikte bedrijven opereren verschillen. De vraag of er verschil is tussen fixed-
wing en helikopters in de operationele sector, waarin het bedrijf opereert, is voor 50% beantwoord met ja (Figuur 
3-2: Verschil fixed-wing met helikopters in sector). Bedrijven gaven hierbij aan dat er verschillende flight operaties 
zijn, waardoor er verschillend onderhoud is en 
zodoende ook een verschillende “supply chain”. 
Wat duidelijk maakt dat er wel dergelijk een 
verschil is tussen in de operationele 
helikoptermarkt. Dit zijn de operationele sectoren 
en zoals hieronder is te zien zijn alle sectoren 
bereikt met de vragenlijst: 
 

 Algemene operaties (23.1%) 
 Bedrijfsvluchten (7.7%) 
 Handhavingsvluchten (15.4%) 
 Medische diensten (46.2%) 
 Offshore (53.8%) 
 Overig (38.5%) 

 
Marktverwachting 
De verwachting van de markt is door de ondervraagde bedrijven verschillend ingevuld, wat ligt aan de marktsector 
waarin het bedrijf opereert. De totale luchtvaartmarkt zal groeien, waardoor er bij wetgeving, berekening en 
onderhoudsbedrijven meer werk beschikbaar komt. Door de slechte oliemarkt zal de offshore markt deels krimpen 
en daar zullen de komende jaren minder mensen nodig zijn. De medische diensten zijn licht aan het groeien en de 
markt zal geen grote veranderingen ondergaan. Drones hebben een lichte invloed op de markt, welke de helikopters 
deels kunnen vervangen. Bedrijven maken al gebruik van drones om werk van helikopters te vervangen. Toch zijn 
er een groot aantal sectoren waar drones de helikoptermarkt niet kunnen vervangen. 
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Figuur 3-2: Verschil fixed-wing met helikopters in sector
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3.2.2 Vragenlijst Aviation Academy 
De markt en de huidige opleiding zijn onderzocht met 
behulp van vragenlijsten. De opvattingen en ervaringen 
van de docenten en begeleiders op de opleidingen 
worden ook gepeild met een vragenlijst (Bijlage IX 
Vragenlijst docenten). De vraag of er behoefte is aan 
rotary-wing onderwijs is ook aan docenten gesteld, met 
de vraag of docenten al ervaringen hebben met 
helikopter principes of dat ze hierin moeten worden 
bijgeschoold. De vragenlijst is beantwoord door 17 
docenten waarvan 88% van de docenten vinden dat er 
behoefte is aan helikopter onderwijs (Figuur 3-3: 
Behoefte van docenten aan helikopter onderwijs).  
 
Cijfers vragenlijst docenten 
De docenten hebben aangegeven dat ze hebben gemerkt dat 35% van de studenten interesse tonen in helikopter 
onderwijs. Vele docenten geven aan dat er helemaal geen helikopter theorie in de huidige opleiding zit, en dat er 
dus veel kennis over helikopters mist op de Aviation Academy. Ongeveer 41% van de docenten mist rotary-wing 
onderwerpen in hun lespakket en 41% van de docenten is wel bereid colleges te geven over rotary-wing. De 
lespakketten waar de helikoptertheorie al wordt aangestipt zijn: onderhoud, gasturbines en er is een specifieke case 
in MRO-helikopter. Algemene kennis over helikopters is aanwezig bij 30% van de docenten, waarvan deze kennis is 
opgedaan tijdens vroegere opleiding bij HTS Haarlem, het vak “Helicopter design and performance” aan de TU in 
Delft en één docent is een helikoptervlieger. Onder de docenten is er weinig kennis over helikopter operations, 
helikopter onderhoud, helikopter performance, helikopter aerodynamica en helikopter systemen. 
 
3.2.3 Interviews 
De interviews zijn voor dit onderzoek gehouden met bedrijven om hun behoefte voor een opleiding rotary-wing 
duidelijk te maken. Er zijn voor het onderzoek een aantal gesprekken gevoerd met bedrijven en opleidingen (Heli 
Holland BV, EASA, NLR, TU Delft) met de vraag of er behoefte is aan rotary-wing onderwijs. Deze gesprekken 
resulteerde in een gesprek met het NLR, op bezoek bij de Helikopter Pilot Station (HPS). Welke misschien gebruikt 
kan worden in het de op te zetten opleiding. Uit het gesprek met heliholland is gebleken dat er een vraag is naar 
part-66 certificeering. Bij dit bedrijf komen vooral operationele studenten van de HvA. De EASA heeft aangegeven 
dat er op het gebied van helikopter wetgeving, leerdoelen missen bij luchtvaart opleidingen van hbo-niveau. De 
helikopter specifieke onderwerpen, welke volgens de EASA voornamelijk missen zijn: prestaties, aerodynamica en 
systemen. Bij TU Delft is er nagevraagd wat voor vakken, er daar op helikopter gebied gegeven worden. 
 
Interviewnotities 
De interviews zijn uitgewerkt in Bijlage XI Uitgewerkte interviews. Er zijn interviews gehouden met de bedrijven: 
CHC Helikopters, Netherlands Aerospace Centre (NLR). Uit het interview met CHC Helikopters is gebleken dat er een 
vooropleiding in rotary-wing kennis mist. Er is vraag naar een specialisatie in het 3e of 4e jaar voor helikopters. 
Verschillen in wetgeving moet daar een rol in krijgen, de verschillen met fixed-wing, maar ook de verschillen met 
wetgeving in andere landen (FAA, Rusland, etc.). Tijdens het interview met NLR is er voornamelijk gesproken over 
eventuele invulling van een vak, minor of specialisatie. De NLR heeft veel stagiaires van de HvA en ook TU Delft 
rondlopen, welke ook op het gebied van helikopters actief zijn, onder andere voor het onderzoeken naar 
configuraties voor het Helikopter pilot station (HPS) wat een simulator is voor helikoptervliegers. 
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Figuur 3-3: Behoefte van docenten aan helikopter onderwijs
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 Oplossing routes 
3.3.1 Leerdoelen 
De arbeidsmarkt is zowel nationaal en internationaal onderzocht, met de vraag naar wat voor principes en 
leerdoelen er bij nieuwe werknemers en stagiaires ontbreken. Afgestudeerde studenten uit de luchtvaart 
opleidingen die worden aangenomen bij helikopterbedrijven komen hier voornamelijk terecht vanuit eigen 
interesse in helikopters, maar enige vooropleiding over helikopters is er niet. Bedrijven hebben via de interviews en 
vragenlijsten laten blijken dat ze behoefte hebben in studenten die al over deze basisprincipes beschikken. De basis 
principes zijn voor een sector brede helikopterkennis, studenten met deze kennis kunnen aan de slag bij zowel 
civiele bedrijven als bij de militairen. De basis principes zijn ook voor de gespecialiseerde banen in de 
helikoptermarkt van belang, dit geldt dus voor een Engineering en onderhoud bedrijf voor Helikopters, een 
Operationeel bedrijf maar ook voor bedrijven die “parts” leveren en wetgeving instanties. De basis over helikopters 
is voor iedere student een toegevoegde waarde aan zijn opleiding en voor de helikopter wereld meer dan welkom, 
omdat dit bij stagiaires een aantal maanden kost om de helikopterbasis uit te leggen. En voor nieuwe werknemers 
kost het een aantal jaren, na een luchtvaart specifieke opleiding, om helemaal opgeleid te zijn tot helikopter 
technicus. De volgende leerdoelen zijn de door onderzochte bedrijven aangestipt als basis leerdoelen, welke meer 
bekend moeten worden bij studenten ook wel de kernleerdoelen genoemd (Figuur 3-4: kernleerdoelen). 

Vele helikopter bedrijven zien dit als een goed basis voor een nieuwe werknemer. Toch is de helikopter markt erg 
gevarieerd en de inzet is uitgebreid waar veel wordt gevraagd naar specialistisch werk. Na de basis principes wordt 
er in mindere maten ook gevraagd over specialiserende leerdoelen, deze doelen zijn meer variërend en gerichter 
op het uit te oefenen werk in een bepaald vakgebied over helikopters (Figuur 3-5: leerdoelen helikopter vakgebied). 
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Figuur 3-5: leerdoelen helikopter vakgebied 
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3.3.2 Concepten 
Tijdens de opleidingsanalyse is er gekeken 
naar de mogelijkheden in het curriculum, 
tijdens het onderzoek is gebleken welke 
leerdoelen er moeten worden toegevoegd. 
Er zijn verschillende mogelijkheden welke 
we naar de behoefte van de 
helikopterbedrijven willen indelen, maar ook 
naar de behoefte van de opleiding zelf.  Na 
de analyse van de markt en opleiding en 
mogelijke ruimtes in de opleiding zijn er concepten samengesteld. De mogelijke ruimtes in de opleiding worden 
uiteindelijk gezien als drie mogelijke concepten (Figuur 3-6: Drie concepten) waarvan uiteindelijk één wordt gekozen 
voor het eindadvies. De concepten zijn uitgeschreven in Bijlage XIV Concepten. 
 

Concept 1: Toevoegen van specialistische cases 
De opbouw van de opleiding Aviation bestaat in het 4e jaar uit richtingen per specialisatie. Zowel Operations als 
Engineering hebben 2 richtingen. Via het toevoegen van een extra richting welke voor Operations als Engineering 
beschikbaar is, is het mogelijk de studenten de benodigde kennis mee te geven over helikopters. De keuze is aan de 
studenten of ze deze afstudeerrichting willen kiezen, wel zal er een minimaal aantal studenten (ongeveer 15) 
moeten zijn om deze richting te starten. Na de opzettijd8 is er maar 1 jaar nodig voordat de studenten afgestudeerd 
zijn in deze leerdoelen. Wel zijn er voor het 3e jaar indien er een helikopterbedrijf wordt gevonden voor een stage, 
nog geen leerdoelen aangeboden over helikopters. 
 
Concept 2: Toevoegen van minor in het derde jaar 
Er wordt een nieuwe minor opgezet welke in het 3e jaar gekozen kan worden. Deze zal bestaan uit helikopter 
leerdoelen. In de eerste studiejaren zullen de basis principes van helikopters worden geïntegreerd. Deze basis 
principes zullen bestaan uit 3 leerdoelen welke in een aantal pagina’s kan worden uitgelegd verdeeld over 1 vak en 
2 kernthema’s welke moeten worden aangepast. De basis principes zijn voor iedere student extra kennis waarna 
geïnteresseerde studenten in hun 3e jaar kunnen kiezen voor een minor. Aan deze minor kunnen 15-28 studenten 
deelnemen welke daarna de helikopter wereld kunnen instromen. Het toevoegen kan na 1 a 2 jaar opzetten, worden 
toegevoegd waarna er 2 jaar al studenten afgestudeerd zijn met helikopter leerdoelen. 
 
Concept 3: Integreren van leerdoelen in huidige vakkenpakketten 
De huidige opleiding wordt volledig aangevuld met leerdoelen over helikopters, dit houd in dat alle benodigde 
leerdoelen worden geïntegreerd in het huidige curriculum. Hiervoor moeten vanaf ingang de tentamens worden 
opgedeeld in oude-stijl en nieuwe-stijl (met helikopterleerdoelen) tentamens. Ook zullen colleges moeten worden 
aangepast. Het bereik van deze mogelijkheid is de gehele (operations) opleiding met een gemiddelde uitstroom van 
320 studenten per jaar welke dan allemaal beschikken over helikopter leerdoelen. Voordat dit is doorgewerkt in de 
opleiding zijn er 4 studiejaren voorbij en een opzet tijd van deze integratie van 1 a 2 jaar. 
  

                                                                 
 
 
8 Opzettijd die benodigd is voor het opzetten van een vak/aanpassen van leerdoelen/minor etc. 
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3.3.3 Keuzeschema concept 
In het keuzeschema worden de belangrijkste punten van het onderzoek gekoppeld aan de opleidingsconcepten. Zo 
wordt er per onderwerp gekeken welke punten belangrijk zijn en hier wordt een weging aan gegeven van belang. 
Deze punten zijn uitgekozen naar aanleiding van het onderzoek en de opgestelde hoofd- en deelvragen. Elk concept 
krijgt een cijfer van 1-3 voor in hoeverre er in dit concept rekening mee is gehouden, waarvan 3 het hoogst is en 1 
het laagst. De punten zijn onderverdeeld in vijf onderwerpen, de onderwerpen zijn hieronder beschreven en de 
maximaal te scoren punten per onderwerp staan hier vernoemd. De punten per onderwerp zijn uitgeschreven in de 
Bijlage XII Uitleg van de punten.  
 
Arbeidsmarkt (civiel & militair) – maximaal 21 punten  
Bij het punt arbeidsmarkt wordt gekeken hoe de arbeidsmarkt heeft gereageerd tijdens de interviews en 
vragenlijsten en zodoende de behoefte van de arbeidsmarkt voor een opleidingsprogramma en welke daarbij het 
beste bij de markt past. Elke operatie in de helikoptermarkt is ondervraagd naar de benodigde opleiding en 
zodoende wordt er ook gekeken of al de uitgewerkte leerdoelen uit de gevarieerde operaties aan bod komen. Ook 
zal gekeken worden of de actualiteiten en innovaties van de helikoptermarkt aan bod komen en welke invloed het 
concept op de markt heeft. 
 
(Kern)Leerdoelen en verschil len – maximaal 42 punten  
De concepten worden bekeken of de drie kerndoelen van het onderzoek goed worden toegepast in de concepten: 
basis principes, wetgeving en helikopter operations. Daarnaast wordt er gekeken of de verschillen tussen fixed-wing 
en rotary-wing duidelijk worden overgebracht in de concepten gecategoriseerd in de leerdoelen: performance, 
logistiek, security en Technology, management, MRO engineering, flight operations. 
 
Aviation Academy – maximaal 21 punten 
Er is een vragenlijst aan docenten gestuurd en overlegd met bedrijfsbegeleiders of wat de behoefte is van de 
opleiding zelf aan een integratie van rotary-wing. De concepten moeten ook bij de behoefte van de opleiding passen 
en gekeken welke algemene kennis gebruikt kan worden. De voorkeur van de docenten wordt beoordeeld omdat 
zij al ervaring hebben in de luchtvaart opleiding. Voor de opleiding wordt gekeken naar de status van de opleiding 
indien een concept wordt toegevoegd en of er mogelijke samenwerkingen met bedrijven mogelijk zijn. 
 
Bestaand onderwijs – maximaal 3 punten  
Er zijn op MBO en WO niveau wel opleidingen die (deels) helikopter gericht zijn met een toegevoegd vak of project. 
De concepten worden beoordeeld of ze niet dezelfde lesstof aanbieden als op één van deze opleidingen.  
 
Integratie helikopter leerdoelen – maximaal 27 punten  
De  concepten worden beoordeeld op haalbaarheid van integratie, verschil tussen de operations en engineering 
splitsing in de opleiding, de tijd die benodigd is het concept op te zetten, de kennis van helikopters die er voor de 
start van de stage in het derde jaar moet zijn en de uitstroom van de studenten bij het concept welke ook aan de 
slag kunnen op de markt bij helikopter bedrijven.  
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4. Resultaten 
 Conceptkeuze 

Om het meest geschikte concept te kiezen voor het uiteindelijke advies aan de opleiding zullen de 3 concepten aan 
een wegingstabel worden gekoppeld. De weging aan de punten is gegeven als resultaat van het onderzoek. Er is 
gekeken naar het belang van de bedrijven en de opleiding. De weging zal worden vermenigvuldigd met het cijfer 
voor de concepten.  De concepten zijn per onderwerp gewogen en de totale weging per onderwerp zijn hieronder 
beschreven (Figuur 4-1: Wegingsgrafiek). De keuzetabel met de cijfers per standpunt voor de onderwerpen voor de 
drie concepten zijn uitgezet in Bijlage XIII Weging cijfers keuzetabel. Zoals in de keuzetabel is te lezen, heeft concept 
2 het meeste punten gescoord op de door het onderzoek uitgezochte punten, wat resulteert dat concept 2 de beste 
optie is om als rotary-wing leerdoelen toe te voegen (in de vorm van een minor) aan de huidige Aviation opleiding. 
 
 
 

 Uitgeschreven concept 
De beste optie concept 2 zal worden uitgeschreven; een toe te voegen minor. Omdat de basis principes van 
helikopters  voor veel bedrijven van belang zijn worden deze principes toegevoegd in de eerste twee studiejaren. 
De leerdoelen die uit het onderzoek zijn gekomen zullen worden geïmplementeerd in de opleiding Aviation: 
 

Studiejaar 1 en Studiejaar 2 
Het eerste studiejaar staat in het teken van een introductie in de luchtvaart, welke in het tweede studiejaar zal 
worden uitgebreid met een gekozen afstudeerrichting Operations of Engineering. De ruimte om deze 2 jaar een vak 
toe te voegen is erg krap. Toch is het van belang dat de basis principes over helikopters vóór het 3e jaar stage worden 
overgebracht aan de studenten (Tabel 4-1: 
Toevoeging basis principes helikopters). De 
basis principes kunnen worden toegevoegd 
door de verschillen tussen fixed-wing en 
rotary-wing in wetgeving, systemen, 
besturing en aerodynamica duidelijk te 
maken in de bestaande vakken en 
kernthema’s.  
  

Wijzigingen Studiejaar 1 

huidige vakken toevoegen Rotary-wing leerdoelen 
luchtvaartwet- en regelgeving helikopter wetgeving's  
Thema 1A: de kunst van het vliegen helikopter basis principes  
Thema 1B: de luchtvaartsector helikoptersector beschrijving 

Wijzigingen Studiejaar 2 

huidige vakken toevoegen Rotary-wing leerdoelen 
Operations Management Helikopter operations 
Airport Capacity Planning Helideck capacity 

Tabel 4-1: Toevoeging basis principes helikopters 
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Figuur 4-1: Wegingsgrafiek 
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Studiejaar 3 
De basis principes over helikopters zijn duidelijk gemaakt in de eerste twee jaren van de studie, dus helikopters zijn 
niet geheel onbekend meer. In het derde jaar is het advies om ook wat gerichter op de helikopter markt in te gaan. 
Omdat het gespecialiseerde werk maar voor 
een deel van de studenten is weggelegd is het 
advies om in het derde jaar een minor (Tabel 
4-2: Toevoeging minor jaar 3) op te zetten 
welke alle kanten van de helikopter markt laat 
zien. Zodat een student met een afgeronde 
minor zowel operationeel al als engineer te 
werk kan in de helikopter wereld. 
 
Studiejaar 4 
Het vierde jaar is voor de studenten het jaar waarin er een half jaar aan hun specialisatie wordt gewerkt in de vorm 
van een case studie en daarna een half jaar een afstudeeronderzoek wordt gedaan. Dit jaar zal hetzelfde blijven al 
biedt het studenten met de minor rotorcraft achtergrond meer mogelijkheden om hun afstudeeronderzoek in de 
richting van rotary-wing te doen. 
 

 Toepassingen 
Bij de toevoeging van een minor rotorcraft aan het studieprogramma van de Aviation Academy is er aan de 
onderzochte bedrijven ook gevraagd of er samenwerkingsverbanden mogelijk zijn. CHC Helicopters geeft wel eens 
gastcolleges op het HvA en zou hier ook aan mee willen werken mochten er eventuele vakken of thema’s in de 
offshore helikoptermarkt worden gegeven. In de minor is het advies dat er een vak in de richting van offshore of 
“hoist flights” wordt ingevoegd, welke in samenwerking met CHC kan worden opgezet. Het NLR heeft een helikopter 
simulator tot zijn beschikking welke gebruikt kan worden mocht er een samenwerkingsverband komen. De simulator 
kan voor meerdere toepassingen worden gebruikt, een operationeel oplossen in de simulator, of de simulator 
programmeren voor trainingen. Bij de nieuwe minor is het dus van belang dat er goed gecommuniceerd wordt met 
de bedrijven welke aan dit onderzoek hebben meegewerkt. Zo kan het uiterste uit deze minor worden gehaald voor 
zowel de opleiding als bedrijven door veel samen te werken tussen beiden.  

Toevoeging van minor met voorgestelde vakken 
Minor Rotorcraft 

Helicopter performance Helicopter wetgeving 
Helicopter Systems Helipad planning 

Helicopter aerodynamica 
Thema 2A: NLR Helicopter 
Simulation 

Thema 1: Offshore Hoist Flight Thema 2B: Special landing approval 

Tabel 4-2: Toevoeging minor jaar 3 
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Conclusie 
Bestaand luchtvaart onderwijs bestaat voornamelijk uit fixed-wing leerdoelen, vanuit de helikopter arbeidsmarkt is 
er een behoefte kenbaar gemaakt naar leerdoelen over rotary-wing. Tijdens dit onderzoek is uitgezocht wat de 
vraag is van de arbeidsmarkt en wat de haalbaarheid is van een rotary-wing opleidingsprogramma voor de Aviation 
Academy. 
  
Civiele bedrijven in de relevante vakgebieden, die deel hebben genomen aan het onderzoek, zijn de 
helikopterbedrijven: CHC Helikopters, Heliholland en het NHV. De nationale en internationale wetgevingsinstantie 
EASA, de Nederlandse onderzoeksinstantie NLR, “parts” leveranciers en technische bedrijven op het gebied van 
transport en engineering, hebben baat bij dit onderzoek. De helikoptermarkt is een nichemarkt binnen de 
luchtvaart. Toch zal er ook een opleiding moeten zijn voor deze markt en is de helikoptertechniek een beetje het 
ondergeschoven kindje in de luchtvaartopleidingen. De luchtvaartmarkt zal de komende jaren groeien, waardoor er 
op alle vakgebieden meer werk beschikbaar komt. De groei in de civiele helikoptermarkt is vooral te zien in de 
groeiende overheidsvluchten en uitbesteding van de SAR vluchten aan het NHV. De Nederlandse Koninklijke 
Luchtmacht heeft op de vakgebieden operaties en engineering ook baat bij dit onderzoek. De militaire helikopter 
markt zal vooral in Azië veel gaan groeien, omdat een aantal landen hun militaire vloot willen uitbreiden. 
 
De nieuwe werknemers van deze bedrijven zullen moeten worden opgeleid op het gebied van rotary-wing 
leerdoelen. De opleiding Aviation op de Aviation Academy heeft baat bij het onderzoek om de rotary-wing 
leerdoelen te integreren in een opleiding. Relevante rotary-wing leerdoelen kunnen uiteindelijk worden opgedeeld 
in de vakgebieden Engineering en Operaties en de benodigde theoretische informatie over helikopters zal onder de 
helikopterbasis principes vallen. Op wetgeving verschilt de rotary-wing markt met de fixed-wing markt voornamelijk 
op operationele gebieden, omdat een helikopter anders kan manoeuvreren dan een fixed-wing toestel. Het gebied 
van engineering zijn alle onderhoud methodes op dezelfde manier uitgevoerd als bij de fixed-wing, maar zijn de 
“parts” anders en gebeurd het onderhoud vaker. Bestaande luchtvaart opleidingen op hbo-bachelor niveau 
beschikken nog niet over leerdoelen in helikopter technieken.   
 
Uit het onderzoek zijn de belangrijkste leerdoelen en criteria naar voren gekomen, welke een weging hebben 
gekregen naar belang van de stakeholders. Uit analyse van de opleiding is gebleken welke mogelijkheden er zijn 
voor de opleiding. Hieruit volgden de volgende drie mogelijkheden: 1) het toevoegen van een specialistische case 
in het vierde jaar, 2) het toevoegen van een minor of 3) het integreren van leerdoelen in het huidige vakkenpakket 
van de opleiding. De drie mogelijkheden werden volgens de belangrijkste criteria van de bedrijven gewogen. Deze 
oplossingsmethode toont dat bedrijven behoefte hebben aan een rotary-wing opleidingsprogramma. Door de 
grootte van de helikoptermarkt en het bereik van uitstroom van de studenten, zal dit resulteren in het opzetten van 
een minor. Uit het engineering onderzoek kan ook geconcludeerd worden dat er behoefte is aan het opzetten van 
een nieuwe minor. De minor zal dus bestaan uit zowel operations als engineering vakken en kernthema’s, zodat er 
niet per vakgebied een aparte opleiding moet worden opgezet. Dit zal worden aangevuld met 
samenwerkingsverbanden met bedrijven, om mogelijke casestudies te integreren in de minor.  
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Advies 
Het advies aan de Aviation Academy is het toevoegen van een minor binnen de opleiding Aviation. De toe te voegen 
minor zal moeten beschikken over een lage drempel om in te stromen. Studenten van de Engineering en Operations 
markt beide moeten kunnen instromen zonder dat ze leerdoelen missen aan het begin van de opleiding. Dit kan 
worden aangevuld door het toevoegen van leerdoelen in de huidige eerstejaars en tweedejaars vakken. De minor 
biedt studenten meer rotary-wing theorie, welke kan worden toegepast tijdens stages of werk bij 
helikopterbedrijven. Daarnaast biedt dit de Aviation Academy een “unique selling point” vergeleken met andere 
luchtvaart opleidingen, welke geen helikopteronderwijs aanbieden. De behoefte van rotary-wing bedrijven is te 
categoriseren in leerdoelen. De leerdoelen bestaan uit helikopter technieken, wetgeving en operaties. Deze 
leerdoelen zijn dus van belang voor de opbouw van de minor. De leerdoelen kunnen worden toegevoegd aan de 
eerste studiejaren, waarbij duidelijk het verschil tussen rotary-wing en fixed-wing wordt benadrukt. In het derde 
jaar zal de minor worden uitgevoerd. Bedrijven vinden het belangrijk dat de genoemde leerdoelen worden 
geïntegreerd in de minor. Het vak rotorcraft, waarbij de werking van propeller luchtvaartuigen worden uitgelegd zal 
ook in de minor of in de eerste jaren van de opleiding kunnen worden toegevoegd.. In samenwerking met de 
bedrijven die meegeholpen hebben aan dit onderzoek, kunnen vakken en casestudies worden opgezet. Deze vakken 
en casestudies kunnen zich zoveel mogelijk richten op de helikoptermarkt, waar de afgestudeerde studenten aan 
de opleiding Aviation uiteindelijk terecht komen. Een samenwerkingsverband met het NLR is al kort besproken zo is 
het mogelijk een casestudie toe te voegen voor het gebruikt van de helikopter pilot station van het NLR. Uit eigen 
beleving is gebleken uit de interviews en vragenlijsten dat bedrijven heel erg enthousiast zijn over een rotary-wing 
integratie in de opleiding en dat de bedrijven welwillend zijn in een samenwerking. Opleiding technisch gezien, lijkt 
mij een minor het beste in de opleiding passen. Vandaar dat het advies is om een minor toe te voegen aan het 
opleidingspakket en extra leerdoelen toe te voegen aan de eerste twee studiejaren op de opleiding Aviation. 
 
Evalueren van de minor 
Het advies is om de minor na 3 of 4 jaar te evalueren en te kijken naar waar de studenten die afgestudeerd zijn, 
terecht zijn gekomen. Ook is het advies na dit tijdsbestek met de stakeholders en bedrijven om tafel te zitten over 
de opgezette minor. Deze evaluatie is van belang voor de voortgang van de minor en of de helikopterbedrijven zien 
dat de behoefte is aangevuld.  
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Bijlage I Stakeholderlijst: Bedrijvenlijst 
Met de volgende bedrijven en personen is contact op genomen tijdens dit onderzoek, hierbij is onderscheid gemaakt 
tussen civiele en militaire bedrijven. 
 
Civiel: 

Bedrijfsnaam Contactpersoon Functie Contactgegevens Telefoon 

ANWB MAA Michael Zwartelé 
 

m.zwartele@anwb-maa.nl 

 

CHC Helicopters Dé Jansen  
 

De.jansen@chc.ca  +31 651 865 303 

CHC Helicopters Perry vd Stelt Flight Standards Writer perry.van.der.stelt@chc.ca  +31 (0)223 
677539 

CHC Helicopters Jacob Bart AW139 Technical Pilot Jacob.Bart@chc.ca  

 

CHC Helicopters Annemiek de 
Vries 

 
Annemiek.deVries@chc.ca  

 

NLR Jan-Floris Boer 
 

jfboer@nlr.nl  +31 (20) 5113635 

NLR Harrie Bohnen  Head of Department bohnen@nlr.nl  +31 623047971 

Heli Holland BV Michel Beijk Chief Inspector Technics@heliholland.nl +31 655122662 

EASA Jean-marc Sacazes Deputy Head of Rotorcraft 
Department 

jean-marc.sacazes@easa.europa.eu  +49 22189990 
4185 

EASA Massimo 
Mazzoletti 

Certification Manager 
Rotorcraft 

massimo.mazzoletti@easa.europa.eu  

 

NAG Frank Jansen  
 

frank.jansen@nag.aero  +31 (0) 
881976102 

NHV Joost Hettinga  Flight Operations 
Manager 

joosthettinga@gmail.com  +31 647118101 

WFS PRO Maurice Taks Managing Partner m.taks@wfspro.nl  +31 615341393 

AD-S&Co W. Smit Director wsmit@adsco.nl  +31 (17) 2448740 

AD-S&Co Roxane van 
Kranendonk 

Sales Manager rvankranendonk@adsco.nl  +31 (17)2449795 

SHL Shafiek Suliman Structural engineer shafiek.suliman@gmail.com  +31 614818130 

Weststar Aviation Edwin Soeters Strategic Planning 
Director 

edwin.soeters@weststar-
aviation.aero  

+60123149998 

 
Militair: 

Bedrijfsnaam Contactpersoon Functie Contactgegevens Telefoon 
Koninklijke Luchtmacht Robin van der Ha Hoofd Sectie 

Opleidingsplannen 
R.vd.Ha@mindef.nl +316 13632238 

 
Koninklijke Luchtmacht Frans van der Linde 

 
F.vd.Linde@mindef.nl 
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Bijlage II Studieomschrijving luchtvaart opleidingen 
 Mbo opleidingen 

Op het mbo zijn een aantal specialisaties te volgen op het gebied van luchtvaart. Ook zijn er meerdere opleiding 
instanties in Nederland waar deze specialisaties gevolgd kunnen worden, onder andere de opleidingen: ROC van 
Amsterdam, ROC Leeuwenborgh, Markiezaat College, Deltion College, VTOC Fokker BV, AM&TS, ROC Tilburg. Deze 
mbo opleidingen richten zich specifiek op een bepaalde taak in de luchtvaart, en focussen zich vooral op de grote 
fixed-wing markt. De volgende opleidingsgebieden zijn er op mbo niveau in de luchtvaart: 
 
Technisch 

 Onderhoudstechnicus Avionica B2 (Niveau 4) 
 Onderhoudstechnicus Mechanica B1 (Niveau 4) 
 Vliegtuigbouw (Niveau 2) 
 Eerste Monteur Vliegtuigonderhoud (Niveau 3) 

 
Dienst verlenend 

 Steward(ess) (Niveau 4) 
 International Aviation Services (Niveau 4) 
 Facilitair Medewerker Luchthaven (Niveau 2 & Niveau 4) 
 Luchthavenbeveiliger (Niveau 2) 
 Coördinator Luchthavenbeveiliging (Niveau 3) 
 Entree Luchthaven (Niveau 1) 

 
Logistiek 

 Luchtvrachtmedewerker Import/Export (Niveau 3) 
 Teamleider Luchtvracht Warehouse (Niveau 3) 
 Luchtvaartlogisticus (Niveau 4) 
 Aviation Operations Officer (Niveau 4) 
 Luchtvrachtmedewerker Warehouse (Niveau 2) 
 Luchtvrachtmedewerker Customer Services (Niveau 4) 

 

 Hbo opleidingen 
In Nederland zijn er twee luchtvaart opleiding instanties op hbo niveau. De Hogeschool van Amsterdam (HvA) biedt 
de opleiding Aviation aan welke in Bijlage III is beschreven. En de Hogeschool Inholland Delft heeft ook twee 
opleidingen in de luchtvaart genaamd Aeronautical Engineering en Luchtvaarttechnologie. Deze hbo bachelors 
focussen zich op technische en operationele processen in de luchtvaart, met een voornamelijk focus op de fixed-
wing industrie. Vakken in rotorcraft en helikopters worden tot nu toe niet gegeven.  
 

Studieomschrijving: Aeronautical Engineering 

You will graduate from the Aeronautical Engineering bachelor's degree programme as a Bachelor of Science in 
the broad field of the aircraft and space industry. The focus of this four-year programme will be on designing 

and constructing aircraft and aircraft components. You will learn about engineering in general and you will gain 
practical experience during your work placements. The Aeronautical Engineering department of Inholland Delft 

works closely with Delft University of Technology (TU Delft). You will be able to make full use of the facilities 
available at TU Delft, such as the wind tunnel. You will also have access to the university library. What is more, 

TU Delft has a huge collection of aircraft components as well as fully-assembled aircraft. 
©Inholland Opleidingspagina 
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Studieomschrijving: Luchtvaarttechnologie 

De hbo-opleiding Luchtvaarttechnologie leidt je op tot Bachelor of Engineering in het brede werkveld van de 
lucht- en ruimtevaartindustrie. Tijdens deze vierjarige opleiding ligt de focus op het ontwerpen en construeren 

van vliegtuigen en vliegtuigdelen. Je leert over techniek in het algemeen en doet praktische ervaring op tijdens je 
stages. De opleiding Luchtvaarttechnologie van Hogeschool Inholland Delft werkt nauw samen met de 

Technische Universiteit Delft. Je kunt gebruikmaken van de faciliteiten en voorzieningen van de TU Delft, zoals de 
windtunnel. Je kunt ook terecht in de bibliotheek. De TU Delft bezit verder een flinke verzameling 

vliegtuigonderdelen. 
©Inholland Opleidingspagina 

 

 Wo opleidingen 
Luchtvaart wo Nederland 
In Nederland is één bacheloropleiding in Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek op wo niveau. Deze bachelor wordt 
gegeven op de technische universiteit in Delft. Zoals in de opleidingsbeschrijving is te lezen houdt de TU in Delft zich 
ook bezig met rotorcraft techniek. Deze studie zal wel wo-denkniveau worden gegeven en zich meer specificeren in 
design en de toepassing van technieken. Ook is het mogelijk om na de bachelor een master te volgen waarbij 
verdiept wordt in het expertisegebied van luchtvaart- en ruimtevaarttechniek. Er zijn een aantal masters mogelijk 
op de TU Delft: 
 

 Aerodynamics and Wind Energy 
 Control & Operations 
 Space Flight 
 Flight Performance & Propulsion 
 Aerospace Structures & Materials 
 European Wind Energy 

 
 

Studieomschrijving: Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek 

Als student Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek test je onder meer aerodynamica in windtunnels, bereken je 
satellietbanen, test je materialen in laboratoria en ontwerp je bijvoorbeeld een revolutionaire helikopter. 
Kortom, je houdt je vanaf het begin met alle disciplines van luchtvaart- en ruimtevaarttechniek bezig. Het 

vliegtuig, de raket en de satelliet worden gebruikt als studieobject om je technische basiskennis bij te brengen. 
©TU Delft opleidingspagina 
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 Vliegopleidingen helikopter 
Een opleiding tot helikoptervlieger is in dezelfde stappen opgebouwd als een opleiding tot fixed-wing vlieger in de 
volgorde van PPL, CPL, Type rating en Instrument rating. Dit gaat samen met verplichte theorie over rotary-wing (zie 
Bijlage A: Helikopter vliegopleiding).   
 
Lijst  met Helikopter vl iegopleidingen Nederland 
In Nederland zijn er een aantal vliegeropleidingen tot helikopter piloot: 
 

 Heli Holland Air Service 
 Rotor and Wings 
 HeliAir 
 Helicentre Lelystad 
 AIS Helicopter Academy 
 Koninklijke Luchtmacht 

  

Bijlage A: Helikopter vliegopleiding 
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Bijlage III Beschrijving Bachelor opleiding Aviation 
De bachelor opleiding Aviation van de Aviation Academy kent een aantal vakgebieden en specialisaties, waarbij het 
voor studenten mogelijk is hun afstudeerrichting te kiezen en de mogelijkheid op het volgen van verschillende 
minors binnen- en buiten de Aviation Academy. De indeling van de opleiding Aviation zijn hieronder beschreven per 
studiejaar, specialisatie en afstudeerrichting. 
 

Studiejaar 1: Propedeuse Aviation (60ECTS) 
BLOK 1 BLOK 2 BLOK 3 BLOK 4 
basiswiskunde en integraal- en 
differentiaalrekening 

basiswiskunde en integraal- en 
differentiaalrekening 

basiswiskunde en integraal- en 
differentiaalrekening 

luchtvaartwet- en regelgeving 

studentbegeleiding studentbegeleiding studentbegeleiding statistiek    
studentbegeleiding 

Thema 1A: de kunst van het 
vliegen 

Thema 2A: systemen van het 
vliegtuig 

Thema 3A: vliegtuigconstructie 
en -materiaalgebruik 

Thema 4A: het uitvoeren van een 
vlucht 

Thema 1B: de luchtvaartsector Theme 2B: turn around process Thema 3B: 
Luchthavenontwikkeling 

Thema 4B: het plannen van een 
vlucht 

 
 
 

Studiejaar 2: Aviation Engineering (60ECTS) 
BLOK 1 BLOK 2 BLOK 3 BLOK 4 
Aircraft Performance Aircraft Systems 

Integration 
Aviation Maintenance 
Management 

 

Block assignment 5: 
Performance 

Airframe Mechanics Block Assignment 7: Maintenance 
and Modification 

Block assignment 8: MRO Business 

Engineering Mathematics 
and Modeling 

Block assignment 6: 
Aircraft Systems 

Design for RAMS/LCC Modern CNS-systems 

Gasturbine Performance Electrical Power Systems Personal Development MRO Business 

Personal Development Personal Development Practical Skills Personal Development 
Practical Skills 

 
Signal Usage and Analysis 

 

 
 
 

 
  

Studiejaar 2: Aviation Operations (60ECTS) 
BLOK 1 BLOK 2 BLOK 3 BLOK 4 
Airline Business Airport Business Block assignment 7: Ground 

Handling 
Block assignment 8: Process 
Optimization 

Airline Networks Airport Capacity Planning Handler Business Business Optimization 

Block assignment 5: Network 
Planning 

Block assignment 6: 
Terminal Layout 

Modeling and Simulation 3 Modeling and Simulation 4 

Modeling and Simulation 1 Modeling and Simulation 2 Personal Development Operations Management 

Personal Development 
 

Service Provider Logistics 
 

    

Studiejaar 1: Introductie luchtvaartwereld 
 

Studiejaar 2: Afstudeerrichtingen 
 

Aviation Operations 

Aviation Engineering 
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Gedurende het tweede studiejaar is het mogelijk de richting Aviation Flight (Verkeersvlieger) of ATM 
(Luchtverkeersleider) te volgen. Hiervoor moet de student solliciteren  bij een aantal externe partners, waarbij de 
opleiding in combinatie met een aangepaste specialisatie worden gevolgd. De opleiding Aviation biedt een goede 
basis en kan een opstap zijn tot piloot of luchtverkeersleider mits je de bijbehorende strenge voorselectie in het 
tweede jaar goed doorloopt. 
 
 
 
 
 
 
 

 In het derde studiejaar begint de specialisatiefase en dit jaar zal er voldaan moeten worden aan de minor en de 
stage. De minor en stage zullen voor de studenten al gekozen moeten worden gerelateerd aan de gekozen 
afstudeerrichting. De student is zelf verantwoordelijk voor het solliciteren naar een minor en stage. 
 
Zowel de minor als stage kunnen in Nederland als in het buitenland worden gevolgd, zolang beide maar op hbo 
niveau kunnen worden uitgevoerd en er 30 studiepunten (uitgedrukt in het internationale European Credit Transfer 
System ECTS). 
 

Studiejaar 3: Specialisatie  (60EC) 
MINOR (30ECTS) STAGE (30ECTS) 
Aviation minor: Design, Build and Fly Stage gerelateerd aan afstudeerrichting 
Aviation minor: Gasturbines 
Minor: van externe opleiding 

 
  

Studiejaar 3: Stage & Minor 
 

Semester 1: Stage (of minor) Semester 2: Minor (of stage) 

Aviation Flight 

ATM 

Aviation Engineering 

Aviation Operations 
Selectie 

Geïntegreerde opleidingen Aviation 
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Studiejaar 4: Flight Operations engineering 
BLOK 1 BLOK 2 
Aircraft Type Selection and 
Analysis 

Aircraft Type Selection and 
Analysis 

Aviation Game Week System Selection and 
Implementation 

Route Design and Development 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
In het vierde studiejaar is het mogelijk door middel van een sollicitatie deel te nemen aan één van de twee 
honoursprogramma’s van de opleiding Aviation. Deze programma’s zijn genoemd: Aviation Management en 
Aviation Engineering.  

  

Studiejaar 4: MRO engineering 
BLOK 1 BLOK 2 
Aviation Game Week Process Optimization 
Capability Startup Repair and Modification Design 
Process Optimization 

 

Studiejaar 4: Aviation Logistics 
BLOK 1 BLOK 2 
Aviation Game Week Aviation Logistics: Airport 

Integrated Logistics Concept 
Aviation Logistics: Airport 
Logistics Planning 

Aviation Logistics: 
Operational Decision 
Management 

Aviation Logistics: Operational 
Decision Management 

 

Studiejaar 4: Security ＆ Technology 
BLOK 1 BLOK 2 
Aviation Game Week Security Context and 

Policies 
Security Context and Policies Technology in Security 
Security Operations 

 

Studiejaar 4: Specialisatie 
 

Semester 1: Aviation Engineering Semester 2: Afstudeeronderzoek 

Semester 1: Aviation Operations Semester 2: Afstudeeronderzoek 

Honours 

Aviation Engineering 

Aviation Operations 
Sollicitatie 

Aviation Engineering 

Aviation Operations 

Flight Ops Engineering MRO Engineering 

Security & Technology Aviation Logistics 

Honourprogramma 4e jaar 
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Bijlage IV Beschrijving geregistreerde burger luchtvaart 
In Nederland zijn er in totaal 2786 burgerluchtvaartuigen ingeschreven. Hiervan zijn er 280-295 grote 
luchtvaartuigen welke voornamelijk van grote bedrijven zijn. Van het totaal burgerluchtvaartuigen zijn er 80-90 
helikopters in de burgerluchtvaart ingeschreven. Deze aantal variëren omdat veel grote internationale bedrijven 
ook wel eens luchtvaartuigen inzetten welke niet Nederlands ingeschreven staan. 
 

Bijlage B: Verdeling burgerluchtvaart 
 
Definities van categorieën:  

 (Motor)zweefvliegtuig: zweefvliegtuigen en motorzweefvliegtuigen 
 Ballon: luchtschepen en ballonnen(gas- en heteluchtballonnen 
 General aviation (MTOM <= 2000 kg): vleugelvliegtuigen met propeller en een maximale startmassa (MTOM) van maximaal 2000 

kg. Ongeacht het aantal motoren en het soort motor (zuiger of turbine) en de wijze van productie. 
 General aviation (MTOM > 2000 kg en <=5670kg): idem voor vleugelvliegtuigen met propeller met een MTOM boven de 2000 

kg en maximaal 5670 kg 
 Grote luchtvaart: alle turbo fans (ongeacht MTOM) plus alle vleugelvliegtuigen met een MTOM boven 5670 kg. 
 Helikopter: alle luchtvaartuigen voorzien van een rotor. Dit zijn alle helikopters en autogiro's.  
 MLA of Micro-light: de voormalige "ULV's". Luchtvaartuigen kunnen in deze groep worden ingedeeld als voldaan wordt aan de 

wettelijke definities. 
 UAS: Unmanned Aircraft Systems. 

Conform IL&T 01-01-2013 
  

(Motor) 
zweefvliegtuig

24%

UAS
0%

Ballon
17%

Micro-light
18%

Helikopter
3%

Grote luchtvaart
10%

General aviation (MTOM 
>2000kg en <=5670kg)

2%

General aviation 
(MTOM <=2000kg)

26%
(Motor) zweefvliegtuig

UAS

Ballon

Micro-light

Helikopter

Grote luchtvaart

General aviation (MTOM >2000kg
en <=5670kg)

General aviation (MTOM
<=2000kg)
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Bijlage V Markt en vlootoverzicht 
 Civiele markt 

De verkoopcijfers van helikopters zijn hieronder weergeven in Bijlage C: Verkoopcijfers Civiele Helikoptermarkt. Vele 
gevestigde bedrijven in de helikoptermarkt zijn Bell Helicopters, Leonardo-Finmeccanica (voorheen: 
AugustaWestland), Airbus Helicopters (voorheen: Eurocopter) en Boeing Rotorcraft Systems. 

 
 
  

Bijlage C: Verkoopcijfers Civiele Helikoptermarkt 
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 Militaire markt 
Het militaire deel blijft groeien door de opkomende ontwikkelingslanden India, Pakistan en China welke steeds meer 
investeren in de militaire markt. Dit leidt tot een toename van de vraag naar militaire helikopters, China investeert 
in productie en verbetering wat leidt tot groei in de MRO markt van de helikopters. De marktverwachting voor de 
komende 20 jaar is dat de wereldwijde luchtvaart vloot gaat kantelen richting de Asia Pacific regio, dit geldt ook 
voor de helikopter markt. 
 
Uitgaves in de militaire helikopter sector  gebeurt vooral in China, India en Zuid-Korea zijn. Dit heeft voornamelijk 
te maken met de uitbreiding van de militaire vloot in deze landen. India heeft enkele defensieprogramma’s 
waaronder de Naval Multi-Role Helicopters program (NMRH-Program) en het aanschaffen van Light Combat 
Helicopters. China heeft aanschafplannen voor enkele Medium militaire transporthelikopters. Zuid-Korea’s 
defensieprogramma is de Korea Attack Helicopter Program (KAH-Program) waaronder de aanschaf van Twin-Engine 
Surion helikopters. De wereldwijde afname van militaire helikopters in 2016 zijn de Russische helikopters, Bell, 
Airbus Helicopters en Sikorsky. 
 

"Forecast International verwacht dat 4791 medium / zware militaire helikopters zullen zijn geproduceerd 
worden vanaf 2016 tot 2025. De waarde van deze productie, berekend in Amerikaanse dollars, is $ 115,7 

miljard.” 
 
Voorspelling 
Gedurende het grootste deel van de 10-jarige prognoseperiode, zal de markt ervaren afnemende jaarproductie. 
Jaarlijkse productie zal naar verwachting bijna gestaag dalen van 578 eenheden in 2016 tot 410 eenheden in 2025. 
De jaarlijkse productie in de loop van deze periode zal naar verwachting een enigszins vergelijkbare trend te volgen. 
De jaarlijkse waarde zal naar verwachting dalen van $ 14.1 biljoen in 2016 tot $ 10.4 in 2025 met deze daling slechts 
onderbroken door een korte periode van twee jaar van groei in 2022-2023. 

 
De marktleider in de productie-eenheid (Bijlage D: Verwachting productie militaire helikopters). tijdens de 
prognoseperiode zal naar verwachting Russische helikopters zijn. Het Russische bedrijf zal naar verwachting 1767 
helikopters produceren gedurende die periode, voor een marktaandeel van 36,9 procent. De tweede plaats gaat 
naar Sikorsky op de productie van 1.271 helikopters, een 26,5 procent aandeel. Boeing neemt de derde plek, met 
een productie van 399 helikopters voor een 8,3 procent marktaandeel. Avicopter is naar verwachting 351 
helikopters, een 7,3 procent marktaandeel op te bouwen.   

47%

34%

10%

9%

VERWACHTING PRODUCTIE 
MILITAIRE HELIKOPTERS 2016-2025

Russian Helicopters Sikorsky Boeing Avicopter

Bijlage D: Verwachting productie militaire helikopters 
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Bijlage VI Heliplatformen en helihavens Nederland 
 Luchthavens 

Nederland beschikt over een aantal luchthavens (Bijlage E: Luchthavens Nederland), welke voornamelijk zijn 
ingericht voor fixed-wing luchtvaart. Maar op elke luchthaven is ook een mogelijkheid om met een helikopter een 
vliegbeweging uit te voeren. Luchthavens worden onderscheiden in burgerluchthavens en militaire luchthavens die 
worden gecoördineerd door Defensie. Uitzonderingen zijn de luchthavens Eindhoven Airport en Den Helder Airport 
waar de luchthaven wordt gecoördineerd door Defensie maar waar ook civiele vluchtbewegingen worden 
uitgevoerd. Vanaf Den Helder Airport vinden voornamelijk Offshore vluchten plaats. Op Lelystad Airport worden 
lesvluchten met helikopters uitgevoerd. Burgerluchthavens in Nederland worden volgens de wet Luchtvaart 
verdeeld in Nationale luchthavens en regionale luchthavens.  
 

 

  

Bijlage E: Luchthavens Nederland 
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Bijlage F: Zones EMS Nederland 

 Nederlandse heliplatformen en helihavens 
De heliplatformen bij ziekenhuizen, heliplatformen bij 
bedrijven en alle andere helihavens in Nederland zijn in de kaart 
hieronder weergeven (Bijlage G: Heliplatformen en helihavens 
in Nederland). Op deze heliplatformen land voornamelijk de 
Ambulance helikopter bij de ziekenhuizen en bedrijfsvervoer op 
de helihavens. De ANWB MAA verzorgt het ambulance vervoer 
ookwel ”Helicopter-based emergency medical service (EMS)” 
De 4 helikopters welke hiervoor gebruikt zijn opereren in zones 
(Bijlage F: Zones EMS Nederland) in Nederland en hebben allen 
een eigen uitval basis zoals in de onderstaande tabel is 
weergeven. De ANWB heeft sinds 2016 ook het 
patiëntenvervoer van de Waddeneilanden in handen, 
waardoor dit bedrijf de laatste jaren ook nog flink is gegroeid. 

  

Plaats   Traumacentrum/ziekenhuis   
Amsterdam VU Medisch Centrum 

Netwerk Acute Zorg, regio VUmc 
Rotterdam Erasmus Medisch Centrum 

Traumacentrum Zuidwest Nederland 
Nijmegen Radboud Universitair Medisch Centrum 

Acute Zorgregio Oost 
Groningen Universitair Medisch Centrum Groningen 

Traumacentrum Noord Nederland 

Bijlage G: Heliplatformen en helihavens in Nederland 
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 Offshore heliplatformen 
Naast Schiphol, Rotterdam, Maastricht, Eelde en Lelystad zijn ook de heliplatformen op mijnbouwinstallaties in de 
Noordzee benoemd als luchthavens van nationale betekenis. Zij liggen buiten de provinciegrenzen. Op de 
heliplatformen houdt de ILT alleen veiligheidstoezicht. De heliplatformen op de Noordzee zijn in het onderstaande 
kaartje te vinden (Bijlage H: Heliplatformen Noordzee). De platformen en fly-zones veranderen nogal vaak indien 
een nieuw olieveld is gevonden of een olieveld is uitgeput. Op zee zijn er ongeveer 110 offshore platforms met een 
heliplatformen op het Nederlandse deel van de Noordzee. Vanaf Den Helder Airport wordt er intensief naar deze 
heliplatformen gevlogen en onderling tussen de platformen. Onderstaand plaatje is van 6 januari 2017 en kon 
ondertussen alweer zijn gewijzigd. 
 

 
 
 
  

Bijlage H: Heliplatformen Noordzee
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Bijlage VII Trends in de industrie 
Oliemarkt 
De helikopter markt richt zich onder andere 
op de offshore markt, waarin veel naar 
olieplatformen wordt gevlogen. Zo is de 
helikoptermarkt dus afhankelijk van de 
olieprijs, deze is de afgelopen jaren enorm 
gedaald zoals te zien is in Bijlage I: Olieprijs 
USD per vat. De dalende olieprijs komt door 
de technologische ontwikkelingen op het 
gebied van groene stroom en is ook erg afhankelijk 
van de conflicten rondom de oliegebieden.  
 
Er worden steeds meer kleinere en 
onbemande olieplatformen 
gemaakt, deze kunnen niet bereikt 
worden met de zwaardere 
configuratie helikopters. Dit 
betekend dat er kleinere nieuwere 
helikopters moeten worden 
aangeschaft. Wel blijft de offshore 
industrie groeien, zoals in Bijlage J: 
Offshore platformen is te zien dat 
de offshore platformen met 
helikopterdek zijn toegenomen. 
Deze platformen worden voor de 
olieindustrie gebruikt voor 
proefboringen, bouw en afbouw van platformen, maar ook voor de bouw van windturbines op zee. 
 
Windturbines en nieuwe technologieën duurzaamheid 
De vraag naar energie wereldwijd blijft groeien (Bijlage K: Energie verbruik markt), dat betekend dat er naar 
meerdere methodes van energieopwekking gekeken moet worden. Omdat natuurlijke energiebronnen uiteindelijk 
uitgeput raken en de uitstoot hiervan conform natuurverdragen beperkt moet worden wordt er gekeken naar 

duurzame energie. De windturbine 
markt is een manier van duurzame 
energie die steeds meer opkomt, 
nu grote partijen zoals SHELL en 
SIEMENS windmolenparken gaan 
bouwen voor de kust zal deze 
markt alleen nog maar meer 
groeien. Bij de bouw van deze 
parken en later het controleren en 
repareren van deze turbines kan 
met helikopters gedaan worden. 
Ook kunnen personen worden 
vervoerd van en naar de 
controleplatformen met 
helikopterdek en de windturbines 
zelf met behulp van een lier. 

  Bijlage K: Energie verbruik markt 

Bijlage J: Offshore platformen

Bijlage I: Olieprijs USD per vat
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Opkomende markt: dronemarkt 
De drone industrie is de laatste 
jaren wereldwijd flink aan het 
groeien. Deze opkomende 
markt kent elk jaar een groei 
zoals in Bijlage L: Dronemarkt te 
zien is. Deze groei valt te 
verklaren door de huidige 
afhankelijkheid van fossiele 
brandstoffen, wat noodzaakt 
om uitstoot te verminderen 
Ook spelen technologische 
ontwikkelingen in de 
innovatieve sectoren (internet 
of things, mobiele 
toepassingen) een rol, wat de 
civiele drone industrie steeds 
aantrekkelijker maakt. Zowel de 
militaire als de civiele markten 
hebben grote belangstelling in 
de drone industrie.  
 
De Teal Group schat dat UAV-
uitgaven bijna zullen verdubbelen in de komende tien jaar. Men voorspelt een groei van de huidige wereldwijde 
UAV uitgaven van $ 6,6 billion jaarlijks naar $ 11,4 billion, in totaal iets meer dan $ 89 billion in de komende tien 
jaar. Men verwacht dat 12% à 15% van deze omzet voor commerciële doeleinden zal zijn. Militair - en mogelijks 
ook in de commerciële UAV markt - verwacht men dat de Verenigde Staten nu en straks ca 60% van de markt 
blijven inpalmen.9 
 
Unmanned Helicopter 
De onbemande voertuigen in deze opkomende markt, de 
“Unmanned Areal Vehicules (UAV)” en “Unmand Areal Systems 
(UAS) vliegen autonoom of zijn op afstand bestuurbaar. Een 
aantal voertuigen zijn groter en in staat zijn ook echt mensen te 
vervoeren. De UAV markt bestaat ook deels uit onbemande 
helikopters, bedrijven als Airbus, Boeing, Sikorsky Aircraft, 
Leonardo en Bell Helicopters zijn bezig met de ontwikkeling van 
“Vertical Take-Off and Landing (VTOL)” voertuigen. De 
Amerikaanse marine heeft in samenwerking met Bell Helicopter 
en Northrop Grumman Corporation bijvoorbeeld de 
Onbemande Fire-X gemaakt welke voor verkenning- en 
observatiemissies zou kunnen worden gebruikt (zie Bijlage M: 
Unmanned MQ-8C Fire Scout). 
 
Deze UAV’s kunnen worden ingezet zoals de hierboven vermelde MQ-8C door de militaire markt voor verkenning- 
en observatiemissies en het vervoeren van cargo. Maar ook kunnen de UAV’s worden ingezet voor 
brandbestrijding, humanitaire hulp, bosbouw en in de olie & gas industrie. 
  

                                                                 
 
 
9 Bron EUKA.org en TEAL Group 

Bijlage L: Dronemarkt

Bijlage M: Unmanned MQ-8C Fire Scout
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Bijlage VIII Vragenlijst voor bedrijven 
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Bijlage IX Vragenlijst docenten 
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Bijlage X Plaatsing studenten bij bedrijven 
 Civiel 

Nederlandse bedrijven 
Deze helikopterbedrijven zijn onderzocht, de aantallen die nu gegeven zijn is een verwachting naar de onderzochte 
bedrijven. Vele parts, onderhoud en relaterende bedrijven die de helikoptermarkt ondersteunen zijn hier niet bij 
meegerekend. Dat houdt in dat er mogelijk nog meer uitstroom is. 
 

Company Soort bedrijf Huidige plaatsing 
student p/j 

+ Rotary-wing Basics 
student p/j 

CHC  Helikopter 1  +1 
ANWB MAA Helikopter 0,3 unknown 
Heliholland Helikopter 0,3 unknown 
NHV Helikopter none maybe 1 
NLR Helikopter 4  maybe 1  
WFS Pro (Consultancy, Managed Services)  Consultancy 3-5 2 to 3 more 
SHL (Structial Engineering)  Offshore none 1 
 Total +-11 +-7 

Plaatsing Nederland 18 studenten 
 

Internationale bedrijven 
Er zijn een tweetal internationale bedrijven die mee hebben gedaan aan ons onderzoek. Deze bedrijven zijn erg 
geïnteresseerd naar de basic principes over helikopters en de wetgeving.  
 

Company Soort bedrijf Huidige plaatsing 
student p/j 

+ Rotary-wing Basics 
student p/j 

EASA  Regulator 3-5  maybe 1-2 more 
Westar Aviation Airframe, repair and maintenance >5  5> 
    
 Total +-10 +-4 

Plaatsing internationaal 14 studenten 
 

 Militair 
Plaatsing defensie 
Bij defensie zijn de gegevens niet allemaal bekend, wel weten we dat er een grote uitstroom van HVA studenten 
naar de luchtmacht is. Hoe exact de studenten bij een helikopter technische afdeling komen is naar schatting 
ongeveer 8 personen. Dit kan met helikopter basis principes worden uitgebreid naar een totaal van 11 studenten. 
 

Company Soort bedrijf Huidige plaatsing 
student p/j 

+ Rotary-wing Basics 
student p/j 

Luchtmacht  unknown 3 
 Total +-8 +-3 

Plaatsing Militair 11 studenten 
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Bijlage XI Uitgewerkte interviews 
 CHC Helicopter the Netherlands 

Dit zijn de aantekeningen uit het interview met De Jansen van CHC Helicopters. 
 

 De studenten die bij CHC terecht komen hebben in de meeste gevallen 0-kennis over helikopters. Vaak is dit vanuit eigen 
interesses  

 De nieuwe werknemers worden dan ook getraind. Het gaat hier om de type training waarbij verschillende onderwerpen worden 
behandeld. Helikopter systems, flight controls etc. 

 CHC maakt geen gebruik van MSG-3. Wel maken ze gebruik van MSG-2. Onderhoud wordt uitgevoerd on Hard time 
Maintenance. De maintenance wordt gedaan op basis van aantal flight hours. 300, 400 1200. Jaarlijks, 2400 2 jaar  

 De studenten die aan de slag gaan bij CHC komen vaak van De hogeschool van Amsterdam, HTS, Haarlem, Delft.  
 De monteurs bij CHC zijn B1 engineers gecertificeerd op basis van Part-66 Type rating. 
 De studenten die bij CHC komen werken moeten meelopen om kennis te vergaren. Voor de Engineers is er geen behoefte aan 

specifieke certificatie omdat ze waarschijnlijk toch niet in de werkplaats gaan werken. 
 CHC voldoet aan de EASA-wetgeving, alle madatory inspections worden dan ook uitgevoerd. 
 Chepter 4 
 Life limits, onderdelen inspectie, intervallen, uren, calendar based, aantal landingen, fabrikant.  
 Als De HVA studenten opleidt op het gebied van Rotary-wing, geven ze bij CHC aan dat ze in voordeel zijn ten op zichtte van 

andere scholen. 
 De kennis over het opwerpen van een onderhoudsprogramma, de vereisten special tooling etc. 
 De kennis over een ontwerp filosofie  
 Dat de GB grote prioriteiten heeft.  
 Kennis over het hele aandrijf van een helikopter 
 Technische colleges 
 Werknemers bij CHC voeren verschillende taken uit. Tot wel 500 taken. Als studenten op voorhand worden opgeleid, zijn ze 

eerder in staat om makkelijker mee te draaien en ook taken uit te voeren. (Hele waslijst aan taken) 
 Het zou mooi zijn als studenten kennis hebben over moderne systemen, dus lessen over onder anderen, HUMS, PCMCIA, FDM,  

 
CMCIA ATA Flash PC Cards are widely used on aircraft including airplanes and military helicopters. Industrial, 
Medical, and Military Grade PCMCIA ATA Flash Memory PC Card 

 Flight Data Monitoring 
 https://www.flightdataservices.com/fdm-foqa-products-services/helicopter-flight-data-monitoring/ 
 Studenten in staat moeten zijn om Analyses uit te voeren, DATA aflezen van alle intervallen, trendings, 
 Wat vaak ook voor komt is dat sommige bedrijven geen grotere broer hebben die wel alle kennis hebben van verschillende 

moderne vooruitgangen. Deze bedrijven moeten het zelf uitvoeren. (Voorbeeld is Airbus, naast grote toestellen maakt airbus ook 
helikopter, waarbij ze direct kennis kunnen toepassen op helicpters. 

 Om écht in het bedrijf zelfstandig mee te kunnen draaien zal dat zeker 3/ 4 jaar duren, grof schatting.  
 De type training duurt 6 weken theorie bij CEA  
 MD902 ( type toestel) Type Training 
 Opkomende markt is windturbine, Drones, Shell nieuwe park ong. 80km van de kust waarbij helikopters, Helikopterdek en central 

HUBS noodzakelijk zijn. 
 Hoist operator op de kist, vaak zijn dat geen HVA studenten, geen ervaring.  

o De luchtmacht 
 Vaak moet er een oplossing komen voor een incidentele vlucht bij een failure, evt. onderdelen, weersomstandigheden, risico’s, 

TC holders, Autoriteiten, de juiste pilot bereidheid van de pilot, commerciële druk. Dit allemaal speelt een rol bij een evt. failure.  
 Vaak is bij CHC op de Engineering MRO-afdeling per 1 jaar, 1 nieuwe werknemer bij. Maar dat neemt niet weg dat dat bij iedereen 

zo is. (Excl. defensie) 
 Klanten zoals Shell hebben vaak grote eisen waaronder de DATA uit HUMBS, risicomanagement.  
 K-MAX special operations voor cargo, voordelig in night operation 
 Om Helikopters te vervangen met Drones heeft ook nadelen. Zo zijn er geen echte onderhoud intervallen voor drones. En deze 

moeten echter wel heel goed onderhouden worden als ze in gezet worden om bepaalde taken uit te voeren.  (Inspecties) 
 Daarnaast speelt een verzekering ook een grote rol.  
 De Echte vraag vanuit CHC is, om evt. specialisatie in het jaar 3 en 4 van aviation opleiding.  
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 Over het algemeen is er wel vraag naar engineers, echter is de kennis van de engineers in het eerste jaar niet bepaald veel. 
 High-lighten van verschillen in filosofieën. 
 Ook wordt er gebruik gemaakt van ETOPS flights. 
 De wetgeving verschilt  
 TCAS 
 Helikopter heeft te maken met CS 27 en CS 29 dus geen CS 24 
 Vereiste kennis van Wet en regelgeving 
 Het is ook erg belangrijk om een vergelijking te maken met de FAA wetten. RATA (Russian Assisiation transportation Agency) 

maar ook de Braziliaanse, Canadese.  
 (Dit allemaal is natuurlijk voordeling voor CHC omdat zij hier mee te maken krijgen en in die landen opereren) dus zij willen date 

r vooral gekeken word naar de wetten en overeenkomsten. 
 Een mogelijk idee is ook om een Case op te zetten, bijv. het transporteren met helikopters en wat er allemaal bij komt kijken. Dus 

verder kijken dan de eigen wetgeving 
 Studenten moeten in staat kunnen zijn en begrijpen wat risicomanagement inhoud. Weten over de SMS, safety management 

System, ICAO Annex 9?  
 Het begrijpen van Management of Change, dus een transport van A naar B, Alles zou goed moeten gaan.  
 De studenten moeten in ieder geval een basiskennis in hun rugzak hebben voor een stage.  
 Windturbines, als je gaat kijken naar de supply chain. Naar schatting zullen er 10.000 banen vrijkomen.  
 Bij de defensie is een grote markt Voor hbo-ers 
 De helikoptermarkt in China is enorm, er is behoefte en zal nog meer behoefte bij komen.  
 EuroCopter Duitsland… 

 
MARKT: 

 Helikopterdek inspecties 
 Gas, Olie, S&R 
 Hoogspanning, 
 Constructies 
 Vee 
 Houtzagen 
 Beloodsing 
 Safety & Quality kan met Fixed-wing studies. 
 Bij helikoptervluchten zijn andere marges. Voor de vlucht moet elke passagier gewogen worden voor de juiste belading.  
 Kritieke onderdelen voor een heli zijn de STAART, AANDRIJF. Certificatie eisen zijn belangrijk.  
 Scheurberekeningen, draaiende componenten, in 2 richtingen, Anti-torque   

 
Vooral de verschillen met fixed-wing kijken 

 Augusto pleegt het grote onderhoud bij CHC 
 De piloten van CHC zijn in bezig van ATPL (H) License wat dus ook vereist is 
 Het echt plaatsen van de HvA studenten ligt dan ook ong. Tussen 5 a 10% 
 TSO part 145 Maintenance, reddingsvesten moeten ook voldoen aan eisen. (Toeleveranciers) 
 Er is een hele industrie in het Midden-Oosten. Bijv. Oman. 
 Lijst van onderhoudsbedrijven.  
 Avilog, Data-analyse, Evt. jaar 4 MRO 
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 NLR 
Tijdens het interview met het NLR is vooral aan bod gesproken wat mogelijkheden zijn tot samenwerking met de 
HvA. Vandaar dat Richard Hermans vanuit de HvA ook aanwezig was bij dit overleg.  
 
De verschillen van rotary-wing met fixed-wing zijn besproken, waar er bij de helikoptermarkt gewoon een hele 
andere vlucht uitvoering is dan bij fixed-wing. Zoals de kijken is naar Offshore, misschien is hier wat te doen als 4e 
jaar specialistische case. Het is belangrijk dat de behoefte wordt aangevuld en dat de overlap tussen Operations 
en Engineering duidelijk is. Ook kan er trouwens worden gekeken naar het “hoisten”, wat in principe mogelijk is 
met de helikopter simulator bij het NLR. Deze simulator wordt vaak gebruikt voor oefeningen van de luchtmacht, 
ook zijn er wel eens afstudeeropdracht voor het programmeren van deze simulator, dit zijn voornamelijk TU Delft 
studenten. Maar de simulator kan ook gebruikt worden voor oefeningen, voorbeelden of lessen van de 
Hogeschool van Amsterdam, daarom is Harrie Bonen er geïnteresseerd naar het eindresultaat van dit onderzoek 
voor eventuele samenwerkingen.  
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Bijlage XII Uitleg van de punten 
De weging zal worden vermenigvuldigd met het cijfer 
voor de concepten (Bijlage N: Legenda tabel). De 
punten van de belangrijkste onderwerpen zijn 
hieronder uitgelegd (Bijlage O: Uitleg punten). 
 
  Bijlage N: Legenda tabel

Weging
Weging (factor 1-3) van belang voor het onderzoek, 
waarmee de punten worden vermenigvuldigd.

Cijfer
Cijfer van de concepten (1-3) in volgorde 3 als beste 
en 1 als minste. Indien gelijkheid bij concepten zal 
deze een gelijk puntenaantal krijgen.

Uitleg

1 Behoefte markt
Is er behoefte van de arbeidsmarkt aan een lespakket en 
zo ja welke past het beste bij de markt.

2 Variatie in Operatie komen aan bod
In welke maten wordt er bij de concepten aandacht 
besteed aan de sectoren in de helikoptermarkt

3 Actualiteiten op de markt (innovaties)
De actualiteiten en markt trends worden goed toegepast 
aan het concept.

4 Invloed en betrokkenheid op de markt
Welke invloed heeft de aanpassing op de markt, aan 
vooropleiding en opleidingsniveau van studenten.

5 Bas i s  principes

6 W etg evi ng

7 Hel ikopter operat ions

8 Performance of helikopters

9 Logistiek

1 0 Security and technology

1 1 Management

1 2 MRO Engineering

1 3 Flight Operations

1 4 Behoefte opleiding Behoefte van docenten op de opleiding.

1 5
Algemene kennis bij docenten welke gebruikt kan 
worden

Docenten die les willen geven en dit passend in de 
conceptionele lespakketten.

1 6
Voorkeur van docenten over het aan te bieden 
lespakket

Wat raden de docenten aan, met hun ervaring in les 
geven in de luchtvaart tak.

1 7 Unique selling point / marktpositie
Hoe veranderd de status van de opleiding, indien alle 
studenten leerdoelen over helikopters leren.

1 8 Samenwerkingsmogelijkheden met bedrijven
Bij integratie, mogelijkheid om samen te werken voor 
gastcolleges, excursies etc.

2 5
Intefererend met bestaand helikopter onderwijs 
(op mbo/wo niveau)

Aparte helikoptervakken welke op vakken lijken van mbo 
of wo opleidingen.

2 0
Moeilijkheid van integratie (grote aanpassingen 
van het huidige programma)

Hoe moelijk is het dit te integreren in de huidige opleiding 
(1 is moeilijk, 3 is makkelijk)

2 1 Verschil tussen operations en engineering
Wordt er aandacht besteed aan de vertakking van 
operations en enigeering?

2 2 Opzettijd van helikopter onderwijs De tijd die benodigd is om de leerdoelen te integreren.

2 3 Helikopter kennis voor start stage Kennis over helikopters voordat de studenten beginnen 
aan hun stage.

2 4
Uitstroom van studenten ten behoeve van de 
markt

Uitstroom van de studenten welke ook in de rotary-wing 
markt geplaatst kunnen worden.

Arbeidsmarkt (c iv iel  & mil i tair)

(Kern)Leerdoelen  en versc hi l len

Totaal :

Bestaand onderwijs

Integratie hel ikopter leerdoelen

Aviation Ac ademy

In hoevere worden deze kern leerdoelen verwerkt in de 
concepten.

Welke overige leerdoelen worden in de concepten 
verwerkt.

Bijlage O: Uitleg punten 
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Bijlage XIII Weging cijfers keuzetabel 
De onderstaande tabel (Bijlage P: Cijfers concepten) geeft de weging aan van de verschillende factoren welke 
invloed hebben op de keuze van de concepten. Dit resulteert in een totaal cijfer, waarvan het concept met het 
hoogste cijfer het meeste aan de deelvragen voldoet. Zoals hieronder is te lezen is dit concept 2 met het totaal van 
74. 
 
  

Bijlage P: Cijfers concepten 

Weging Conc ept 1 Concept 2 Conc ept 3

1 Behoefte markt 3 1 3 1

2 Variatie in Operatie komen aan bod 2 3 3 1

3 Actualiteiten op de markt (innovaties) 1 2 2 1

4 Invloed en betrokkenheid op de markt 1 2 2 1

5 Bas i s  pri ncipes 3 1 3 2

6 W etgevi ng 2,5 3 3 2

7 Hel i kopter opera ti ons 2,5 1 1 1

8 Performance of helikopters 1 2 2 1

9 Logistiek 1 2 2 3

1 0 Security and technology 1 2 2 3

1 1 Management 1 2 2 2

1 2 MRO Engineering 1 3 3 1

1 3 Flight Operations 1 3 3 2

1 4 Behoefte opleiding 1 2 3 1

1 5
Algemene kennis bij docenten welke gebruikt kan 
worden 1 2 2 1

1 6
Voorkeur van docenten over het aan te bieden 
lespakket 1 2 3 1

1 7 Unique selling point / marktpositie 2 2 3 3

1 8 Samenwerkingsmogelijkheden met bedrijven 2 3 3 1

1 9
Intefererend met bestaand helikopter onderwijs 
(op mbo/wo niveau) 1 2 2 1

2 0
Moeilijkheid van integratie (grote aanpassingen 
van het huidige programma) 1 3 2 1

2 1 Verschil tussen operations en engineering 2 1 1 3

2 2 Opzettijd van helikopter onderwijs 1 3 2 1

2 3 Helikopter kennis voor start stage 3 1 2 3

2 4
Uitstroom van studenten ten behoeve van de 
markt 2 2 3 1

58 7 4 63 ,5

Arbeidsmarkt (c iv iel  & mil itair)

(K ern)Leerdoelen  en versc hi l len

Totaal:

Bestaand  onderwijs

Integratie helikopter leerdoelen

Aviation Academy



 
 
 

Bijlagenlijst gekanteld 
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Bijlage XIV Concepten 
 
 
 
 
 


