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D e academie ligt niet bij Schiphol 
maar bij het Groningse vliegveld 
Eelde. Daar ontmoet ik Hidde 

Nolten. Hij is net afgestudeerd als piloot. Tot 
mijn verbazing gaan we eerst een klaslokaal 
binnen. Nolten lacht. ‘Je stapt hier niet 
meteen in een vliegtuig hoor. Tijdens de 
opleiding doorloop je vier trajecten. Je 
begint met een aantal theorievakken. De 
stof is vrij technisch, je leert bijvoorbeeld 
uit welke onderdelen een vliegtuig bestaat.’ 
Daarna gaan de studenten 22 weken naar 
Arizona (VS). ‘Daar leer je vliegen met een 
éénmotorig vliegtuig. In de VS is het veel 
vaker goed vliegweer.’ Terug in Eelde leren 
de studenten het vervolgens in een meer-
motorig vliegtuig. De opleiding eindigt met 
een training op Schiphol.

Studieschuld
Nolten wist al vroeg dat hij piloot 
wilde worden. Zijn vader vloog ook. 
‘Op de middelbare school koos ik expres 
een vakkenpakket met natuurkunde en 
wiskunde-B. Maar toen ik mijn vwo-
diploma eenmaal had, ging het heel 
slecht in de luchtvaartsector. Er was een 
pilotenoverschot. Ik heb een tussenjaar 
genomen en ben zelfs een andere studie 
begonnen.’ Daar kon hij na drie maanden 
mee stoppen, omdat de crisis voorbij was. 
Nu mag Nolten niet klagen: met zijn 
diploma nog maar net op zak heeft hij al 
een baan bij de KLM. 

Oud-piloot en vlieginstructeur Jan 
Molenaar vertelt dat de luchtvaartsector 
nog niet helemaal aangetrokken is. 
‘Vroeger konden pilootstudenten bij de 
ABN AMRO een lening afsluiten om hun 
opleiding te betalen maar daar is 
de bank mee gestopt. Dat is zuur, want de 
opleiding kost zo 120.000 euro.’ Nolten: 
‘Ik kon het studiegeld gelukkig van 
mijn ouders lenen. Maar voor anderen is 
het jammer.’ Ook Molenaar heeft het 
studiegeld destijds van zijn ouders 

geleend. ‘Ik heb er acht jaar over gedaan 
om het terug te betalen. Tegenover de 
hoge studieschuld van piloten staat 
gelukkig wel een goed loon.’

In de simulator
Dan is het tijd voor mijn vuurdoop. Nolten 
neemt me mee naar de � ight simulator. Het is 
net of ik een echte cockpit binnenstap. 
Nolten legt me uit hoe ik moet starten en 
sturen. ‘Het stuur staat onder druk. Dat kun 
je corrigeren met deze knoppen.’ Meteen 

raak ik in paniek, mijn hoofd stroomt over 
van alle informatie. Tot mijn verbazing 
stijgen we desondanks redelijk goed op. 
Maar bij het landen gaat het mis. Nolten: 
‘Zie je die rode stipjes daar? Ze worden wit 
als je de landingsbaan op de juiste hoogte 
nadert.’ Ik zie geen stipjes want mijn ogen 
zijn slecht. We dalen snel en ik land naast 
de baan. ‘Dat geeft voor nu niks, met 
extra oefenen komt het vast goed!’ lacht 
Nolten. Gelukkig zijn de passagiers 
bij hem wel in veilige handen.

werken in de wolken BEROEPENTEST

piloot worden?
Om piloot te worden is het handig als je 
een havo-diploma of hoger hebt met een 
technisch profiel. Je moet ook goed 
Engels kunnen én stressbestendig zijn. 

een baan bij de KLM. studiegeld destijds van zijn ouders je corrigeren met deze knoppen.’ Meteen bij hem wel in veilige handen.

€heck mijn rekening 

Hier spaar ik voor…
‘Een iPhone 5 maar dat duurt nog 
wel even want zelfs tweedehands 
kost-ie zeker € 200. Nu heb ik een 
Samsung 4S maar die is zo oud dat 
je er niet zoveel dingen meer voor 
kunt kopen, zoals een leuk hoesje. 
Ik moet van mijn ouders elke maand 
€ 5 van mijn zakgeld sparen. Ook 
als ik geld krijg, op mijn verjaardag 
ofzo, moet ik de helft daarvan 
sparen. Dat werkt heel goed.’  

Dit kan ik iedereen aanraden…
‘Denk vooruit. Als je bijvoorbeeld 
over twee weken met vriendinnen 
naar de bioscoop gaat, bedenk dan 
van te voren wat dat gaat kosten. 
En koop dat leuke shirtje dan niet.’ 

Mijn grootste miskoop ooit…
‘Een broek die in de winkel heel leuk 
leek, maar thuis toch te klein bleek. 
Balen, want hij was best duur. 
Ik heb er wel van geleerd: voortaan 
kijk ik in de winkel extra lang of 
kleding wel goed staat en lekker zit. 
Als ik twijfel, laat ik het hangen.’  

Mijn laatste grote aankoop…
‘Mijn huidige telefoon. Ik kocht hem 
anderhalf jaar geleden van mijn 
verjaardagsgeld. Het abonnement 
betalen mijn ouders. Ik mag niet 
over een bepaald aantal belminuten 
heen. Laatst zat ik er twintig cent 
boven. Daar hebben mijn ouders 
wel wat van gezegd. Ik mag het niet 
nog eens doen.’

DIT KOMT ERIN (ELKE MAAND):
zakgeld: € 25  

DIT KOMT ERIN (AF EN TOE):
Geld voor verjaardag 
en rapporten en een folderwijk

DIT GAAT ERUIT (ELKE MAAND): 
Make-up-spullen:  € 5
Kleding:  € 5 Sparen:  € 5

DIT GAAT ERUIT (AF EN TOE):
Vriendinnen-uitjes: € 5 en € 15

ZO VOL ZIT MIJN SPAARPOT:  € 40

Wil jij ook in deze rubriek? 
Stuur dan een mailtje naar 

redactie@sevendays.nl
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Cadeautjes, beltegoed, gevulde koeken: vliegen de euro’s er bij jou ook zo snel uit? En ben je benieuwd 
hoe anderen hun geldzaken regelen? In deze rubriek gluren we elke week naar een andere rekening. 
Deze week: Sophie (12) uit Maarn. ‘Je moet gewoon een beetje vooruit denken.’  Door Bouwien Jansen
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Dit was de laatste editie van de 
rubriek Beroepentest.

Hoe is het om een vliegtuig 
vol passagiers te besturen? 

Om dat te ervaren, kruip ik achter de 
stuurknuppel van een flight simulator 
van de KLM Flight Academy. Fasten your 
seatbelts, ladies and gentlemen, 
my name is Mijke and I will be your 
captain for today!. Tekst Mijke den Os, 
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