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ROC - AMSTERDAM AIRPORT 
 
ROCVA - AIRPORT EN TOEGEPAST ONDERWIJS 
 
Het ROC van Amsterdam - Airport (ROCvA - Airport) biedt een scala aan opleidingen in de 
luchtvaartsector zoals vliegtuigonderhoudtechnicus en bijvoorbeeld luchtvaartdienstverlener. 
Het beroep van vliegtuigmonteur en stewardess is alom bekend bij het grote publiek, maar 
wat is nu precies een Aviation Operations Officer? 
 
INTERNATIONAL AVIATION OPERATIONS 
 
Deze functie wint in toenemende mate aan populariteit bij kandidaat studenten die voor een 
keuze staan en staat daarom centraal in dit artikel. Het ROC. van Amsterdam - Airport dat 
voortkomt uit het vroegere Nederlands Luchtvaart College (NLC) heeft met name de focus  
op mbo- niveau. De heer Marcel Machèn die International Aviation Operations (IAO) doceert, 
zegt dat mbo-ers klassiek ‘doeners’ zijn, een hangaar illustreert dit waar door studenten druk 
gesleuteld wordt aan vliegtuigen alsmede een klasje stewardessen in een uitgesneden deel 
van een Airbus A-310 romp compleet met alle toebehoren. Het merendeel van de studenten 
stroomt echter door naar hbo-niveau en dus wordt daar rekening mee gehouden. Onderwijs 
is sowieso in Engels en Nederlands en er wordt veel gedaan aan bekend worden met 
internationale regelgeving. 
 
DUIZENDPOOT MET INZICHT 
 
Een Aviation Operations Officer is zeker ook een denker, een planner en iemand met gevoel 
voor logistiek. Zijn taak omvat een netwerk aan complexe activiteiten in het vlucht 
afhandelingsproces zoals opzetten, begeleiden en naverwerking. Hierbij gaat het om 
vluchtplannen indienen, vliegroutes berekenen, slottijden regelen, crew indelingen maken, 
maar ook het berekenen van een ‘mass & balance’ document.  Het beladen van een vliegtuig 
is een serieuze taak en vraagt inzicht. Een verkeerd beladen toestel kan in de lucht in 
onbelans raken met alle gevolgen vandien. Volgens de IATA kent een etmaal 400.000 
vliegbewegingen met evenzovele unieke documenten. Voorbeelden waarmee een crew 
bediend wordt zijn bijvoorbeeld een computer flight plan, een nota to airmen (notam) een 
flight plan clearance, een m&b maar ook bij cargovluchten een loading instruction and 
reporting form (LIRF). De piloten nemen uiteindelijk zelf verantwoordelijkheid door deze af te 
tekenen. Het laatst genoemde formulier kan subtiele afwijkingen inhouden ten opzichte van 
het oorspronkelijke beladingsplan. De Aviation Operations Officer denkt mee en is een 
sleutelfiguur.  
 
VEILIG WERKEN 
 
Op het ROCvA - Airport. wordt gekeken naar competenties van studenten en probeert men 
hen vertrouwd maken met de cultuur in de luchtvaart. Er is geen marge toegestaan in taken 
en werken volgens standaard procedures in overeenstemming met wetgeving is een 
belangrijk kenmerk in de uitvoering. De ‘human factor’ in accidents ligt altijd op de loer, maar 
procedures zijn er op gericht dit risico te minimaliseren. De opleiding concentreert zich in 
coordinatie in ground operations, flight operations en load control proces. Daar vrachtvervoer 
een steeds grotere plek in het geheel inneemt is kennis van de lading enorm belangrijk. 
Denk bijvoorbeeld aan gevaarlijk stoffen of vervoer van dieren (levende have) waarbij de 
crew aan verwarming moet denken. De Aviation Operations Officer levert een Notification to 
Captain (Notoc) met alle bijzonderheden aan de crew, die het aftekent. De studenten van het  
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ROCvA - Airport leren de ins en outs van alle soorten toestellen, klein en groot, civiel, maar 
ook militair. Stages worden verzorgd bij luchtvaartmaatschappijen zoals KLM, maar ook 
Netjets of Southern Cross, bij OCC’s en ook is er samenwerking met de Koninklijke 
Luchtmacht. 
 
CHARME 
 
Het einde van de opleiding kent een proeve van bekwaamheid waarbij een complete vlucht 
moet worden afgehandeld met alle benodigde briefings. De charme van ROCvA - Airport is 
dat de vooropleiding niet verplicht Havo-Vwo is, maar ook kansen biedt aan vmbo leerlingen 
voor een prachtige baan in de luchtvaartsector op mbo-4 niveau en zelfs via doorstroming 
naar hbo-opleiding ook het beroep van piloot of verkeersleider kan worden bereikt. Wie 
droomt hier nou niet van? 
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