
Er is een lange voorbereiding aan vooraf gegaan, maar zaterdag 14 Mei was er dan toch echt de

kick-off. De eerste student, Ester de Schrijver, startte haar studie tot piloot in het ‘carrière traject’ bij

House of Pilots. Samen met het in Nederland gevestigde opleidingsinstituut European Pilot

Selection and Training (EPST) werd hard gewerkt aan dit uniek traject. 

 

Volgens Hoofd Carrièreontwikkeling House of Pilots Bas van Lier en Eric Duijkers als Managing

Director EPST ‘verleggen we een steen’ in de aviation industrie. We maken namelijk iets unieks

mogelijk. Waar voorheen alleen de mogelijkheid was voor een select gezelschap om de opleiding

tot piloot te volgen, maakt de samenwerking tussen House of Pilots en EPST het vanaf nu mogelijk

voor een veel grotere groep om aan deze opleiding deel te nemen. We nemen de vaak gehoorde

financiële drempel voor de opleiding weg en bouwen tegelijkertijd aan een parallelle carrière voor

de aspirant piloot. We ontdekten dat het meer dan welkom is om het vak van piloot te combineren

met een parallel carrière pad. Dat zorgt ervoor dat een piloot ook naast of na zijn piloten carrière een

waardevol CV opbouwt.

 

GEFELICITEERD ESTER!
DE EERSTE PILOOT DIE WORDT OPGELEID IN EEN UNIEK TRAJECT

House of pilots verzorgt met waardevolle klantpartners meer

mogelijkheden dan alleen vliegen. Dat doet ze samen met zeer

gewaardeerde klantpartners als o.a. het Ministerie van Defensie

(HR-Ecosysteem), de Rabobank, de ABN AMRO Bank, Aviapartner.

Dit bleek al erg waardevol tijdens de C-19 periode. Momenteel

onderzoeken we samenwerkingsmodellen waarbij we

seizoensgewijs piloten inzetten. 

 

Terug naar het heugelijke moment. We wensen Ester heel veel

succes met haar opleiding en vliegen graag mee in haar eerste

vlucht. Salih Tuncay volgt de voetsporen van Ester in September.

We gaan in de markt op zoek naar vrouwen en mannen die de

droom hebben om piloot te worden. In 2022 hebben we capaciteit

om met 40 aspirant piloten te starten. Kijk voor meer informatie op

www.houseofpilots.eu. De deur staat altijd open. 

 

http://www.houseofpilots.eu/

