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Dekrijgsmacht is het grootste onderwijsinstiluut in Nederland. Geen universiteit of hoge-
school kan op tegen de scholingscapaciteit van de krijgsmacht. En er is geen bedrijf, indus-
trie, multinational of organisatie in de dienstcnsector te noemen die meer mensen opleidt,

traint, kennis bijbrengt dan de krijgsmacht.

Het product van de krijgsmacht vraagt er dan ook om. Dat produt:t verandert voortdurend en de
klanten veranderen ook steeds. En als de mensen ander brood willen moet de bakker een nieuwe
oven ko~X'nen nieuwe recepten leren. Zo moel de instructeur in de krijgsmacht zich steeds weer in
b(Khten wringen om de vernieuwde kennis in zijn pakket op te nemen, om zich verstaanbaar te
maken voor de veranderende militair, Oll!zich de veranderingen in de organisatiestructuur eigen te
maken. Hij (of zij) moet ook de kwaliteit van het gebodene handhaven, terwijl het soms net lijkt
alsof het alleen maar gaat OIllmeer en lllC'C'rmilitaireIl binnenhalen en niet te vergeten binnen te
houden. En waar staat die instructeur dan voor? Wat moet hij in zijn mars hebben? En vooral: waar-
door wordt hij gdnspirC'C'rd?En kan hij dat zo houden'!

I
Sabille [111111('1111/11

Thema 8 van de Dienst Humanistiscb (ieestelijke Verzorging wil nu die instructeur eens in het zon-
netje zetten. Want hij (of zij) is het die al die scholing moet verzorgen.
Aandacht voor de instructeur dus. Een aantal komt aan het woord. Beschouwend, mopperend, maar
vooral ook: enthousiast!
Aan u lezers nu de volgende waag: wie is wie? Onderstaande
foto's zijn instructeurs die in Thema Haan het woord zijn. Bekijk
ze goed, lces hun verhalen. En los daarna de puzzel achterin
Thema 8 op: want Wie zegt wat? \Vanne('f u het citaat en de
naam bij het juistc gczicht weet te vinden, stuurt u de bon op
naar de dienst HGVen dan maakt
u kans op een leuke verassing!
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-------------------------- De instructeur

Hoe leren wij?

Weinig tijd en tegenstrijdige belangen. Een instructeur komt niet toe aan waar die wel aan

toe zou moeten komen. Kwantiteit en kwaliteit strijden als vanouds om de eerste plaats.

Of is die strijd juist vruchtbaar? Een gesprek met een vakman over kennis, vaardigheden en

niet te vergeten: vorming

4. T><>MA_'_1OO1 *'

HctlLl\.IO gaat z'n poor-
ten ~lllitcn. Het oplel-
dingsgcdee\te gaat ver-

(kr als Delta Compagnie van
de K~ISin Weert. Van ecn on-
afhankelijk instituut wordt het
('cn onderdeel van (,CTl grote
organisatie. \fajoor Rob Hogers,
commandant na-detachement
en de afgelopen jaren actief als
instructeur op het IL~fO is niet
zo vrolijk over de opll'iding
van imlructcur. ~faar of dat
met alle veranderingen beter
wordt?

"Aan Je ene kant is het jammer
dat het IUdO (Instituut voor
Leiderschap, )'kdia en
Opleidingskunde) wordt opge-
slokt, omdat het eelI onafhan-
kelijk cursusinstituut was.:\'u
wordt het opgenomen in een
grote organisatie, die zijn pri-
maire taak ergens anders heeft,
namelljk bij de initiële oplei-
dingel!.
Gelukkig krijgt de Delta COlTl-
pagnie een toe\'oeging zodat de
naam herkenbaar hlljft, heb ik
gehoord. )'laar als de comman-
dant prioriteiten moet gaan
stellen, dan weet ik wd waar
die ligger!. \Va<lr~dlijnlijk bij de
initiële opleidingen. Anderzijds
denk ik dat de ophanging aan
de KMSook zo z'n voordelen

kall hebben. \Vant wie g('vt'n
binnen onze KLIll't meest in-
struclie? Dat zijn de onderoffi-
cieren. Dm zou je mogelijk de
instrtKtiebekwaamheiJ bij de
initiële opleidingen kunnen
Vl'rhogen. Je zit in ieder geval
op de plaats waar het gebemt.
Vóór en nadelen dus.'

H'lIt zijll \'oor JOIlruilt/om illStrtlc-
ril' dl' bdallsri;htl' \.t'f<lllderillS{,1J
sewt't'.'it?
'De leerlingen zijn in ieder
geval een siuk mondiger ge-
worden. Ze komen uil een sterk
\"('randerde maatsdlappij. lIet
is op dit IIlOment lang Ie\"('de
lol, vee[ stmctuur zit er niet in.
IJaarnaast veranderen waarden
en norIlIen. Kinderen krijgen
een steeds minder duidelijke
opvoeding. Ik zÎCdaar toch wel
de nodige beperkingen in. En
ze worden doodgegooid lllet
informatie. Dus ze weten veel,
maar het is soms wel moeilijk
ermee om Ie gaan en er struc-
tuur aan te geven. En daar wor-
den wij mee geconfronteerd,
zowel bij BIlTersals bij BOTers.
~Iaar in opleidingenland komt
steeds meer structuur. En ook
de instructeurs zijn natuurlijk
veranderd. Ze zijn van de basis
af redelijk opgeleid in bepaalde
werkvormen, met name de
vuon.lradlt en de opdrachts-
vorm. Die-worden uok het
sneist gekozen omdat ze het
veiligst zijn. Maar daarnaa~t is
cr meer.'

Verl/lldert de KL lII('e?
'De KI. is in mijn belevingswe-
reld meer veranderd door wat
eind jaren 'SOgebeurde, de val
van de ~Iuur. lJe andere taken
die we daardoor als KLkregen,
hebhen ons een andere- rich-
ting opgestuurd. Mei name de
uitzendingen. Die-taken vragen
wel flexibiliteit van het perso-

neel. En daarna de afschaffing
van de dieIlStplkht, waardoor
bed andere mensen de KLbin-
nen kOlllen. De mensen nu,
komen voornamelijk uit één
laag van de bevolking in plaats
van uit alle lag('n zoals in de
dienstplichttijd. Dat vraagl
nogal wat van de instructeurs.
Zij moeten inspelen op nieuwe
taken e/1op een nieuwe catego-
rie mensen die binnen komt.
Als iemand niet bekend is met
de cultuur en waarden en nor-
llll'n van de Kl., dan lll(wt hij
daaraan wenne/1. [Jaar is tijd
voor nodig el1 als je hem die
tijd niet geeft, dan loopt hij
weg. Dan kiest hij voor iets an-
ders. Dus zul je als instructeur
mel'[ ~Wdllldmoeten hebben
bij het bijbrengen van kennis
en vaardigheden maar ook bij
de vorming van de mannen en
vrouwen.'

KII/J//ell illsfmctt'ufs dal ,!ieduld
opiJreIlSl'II?
'Zolang het blijft bij het m.l'r-
brengen van kennis en vaardig-
heden lukt dat nog wel. denk
ik. Dat hee-ft ook te maken met
de structuur van de organisatie,
die is hiërarchisch. De sergeant
brengt de stof over vanuit een
bepaalde positie. 11aar dat ligt
bij vorming anders. We pralen
daar wel vecl ov('r, maar wc
doell er weinÎg aan. Ik denk
ook dat vee-lvan onze instruc-
teurs daar lIiet toe in staat is.
Bijvoorbeeld vanwege hun leef-
tijd, omdat ze betrekkelijk jong
zijn en zichzelf nog aan het
ontwikkelen zijn, maar ook
dOOIhun positie. Ze dienen
zich te handhaven als leider
van een groep, als instructeur
van een groep. En ik heb het
idee dal dat handhaven toch
vaker vanuit hun rang en posi.
tie gebemt dan vanuil hun
eigen OIenszijn. Dat betekent
dat er ee/1 bepaalde machtscul-
tuur en m.lChogedrag in het
spel komt. En als dat gebeurt
blokkeert dat alles op het ge-
bied van vorming. Ik wil niet
zeggen dat je nooit op deze
manier leiding 1110et geven,
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ook dat moeten mensen erva-
ren. :\laar als je het nodig hebt
om je te handhaven en het dus
doorlopend gebruikt, dan
wordt het hele aspect vorming
de nek omgedraaid.'

ZoudclI instructeurs d(/(/rill bl'ter
IIIldl'ntt:ml<l kw/IIt'1l won/eli?
'Ja, dat zou gOl'd kunnen.
Andere collega's, onderofficie-
ren zouden zich wat meer he-
wust moeten zijn van hun
voorbcdJgcdrag en van hun
begeleidende taak. Ten tweede
zouden we instructeurs wal
meer tools mee moeten geven
cn beter moeten toerusten om
vorming toc te passen in een
groep. Het zou een aardig be-
wustwordingsproces zijn denk
ik. liet gaat alleen niet van de
één op de andere dag.'

Er 7ijll tocll deWfSUSSt'lI op lid
/L\fO?
'Ais ic één keer een cursus op
het ILMO volgt, waarbij door
de instructeur ter plekke iets
aan vorming gedaan wordt,
heb je nog niet de garantie dat
de mellSen daar zelf iets mee
kunnen doen. Rij de cursus be-
drijfsl'thiek.instrudeurs wordt
een stap in dl' goede richting
gezet. Maar als er vervolgens
bij de eenheden of bij het
ILMO geen wrvolg op komt,
dan sterft hel geleerde een
langzame dood.
Een cursus krijgen is goed,
maar ééntje is niet voldocnde.
En om mensen genoeg zelfver-
trouwen te geven om het as-
pect vorming een plek te geven
in hun eigen cursus is niet vol-
doende. Dus dan grijp je als in-
structeur terug op wat je kan
en wat je kent en dat is de op-
drachtsvorm, de voordracht ••-
vorJll, kcnnis en vaardigheden
bij brengen. Dan geef je zelf de
richting en de inhoud aan en
dat is hartstikke wilig. Terwijl
je bij vorming soms denkt:
Waar stap ik in? Wat gebeurt
hier? Moet ik hier iets van me-
zelf bloot geven? Dat is soms
moeilijk.'

Tw('(' dillSt'1I .lus: éé" (IIr.\II.\ op
liet lL,\10 is niet \'oldoellde 1!11 0l'
de werkplt'k i,5 gewooll tt' 1I't'i1/(,\:
tijii om //let liet sdt't'rde wrda tt'
galill.

'Precies. liet lesromter en het
opleidingsprogramma zit zo
slrak in elkaar dat het echt las-
tig wordt om iets aan vorming

te doen. Ikt lukt soms maar
!let OJll dil' kcnnis en vaardig-
heden owr te brengen. En vor-
ming -wat je er ook over denkt-
kost tijd!'

MI/ukt de urSllllisalÎe optimaal
sc/nuik Vtm de kwaliteiten Vtl/I

ilJ.stmctmr.5?
'Ik heb het idee dat het ver.
trouwen er maar tot op bcpaal-
de hoogte is. De rc en de orc
zullen best vertrouwen in de
instructeurs hebben. Maar hoc
hoger je in de organisatie
komt, hoe minder vertrouwen
er is in dc instructeur. Dat heeft
volgens mij te maken mct dc
tegenstrijdige helangen die de
instructeur en het instituut
hebbcn. Het instituut moet
mensen opleidcn, want de or-
ganisatie ro{'pt om mensen.
Dus dat instituut is hezig met
vulling, aantallen, productie
met kwantiteit. De instructeur
aan de andere kant is "eel meer
met kwaliteit bezig. Als een
leerling niet aan die kwaliteit
voldoet dan levert hij hem niet
af. Dat tegcnstrijdige belang
leiut tot wantrouwen.'

Er moet ge\\'()(1IIgdewrd wordt'll.'
'Juist cn als dat niet gebeurt,
dan kijkt mcn meteen naar be-
neden. Hoe komt het nu dat
uie instmcteur dat niet doet?
Waarom krijgt hij dat niet voor
elkaar? De instructeur, op zijn
beurt, zcgt tegen de staf: liet
gaal over kwaliteit en dat kan
ik niet halen. ~laar de staf blijft
zich an'ragen of de instructeur
er wel alles aan gedaan IHTft
om het gestelde doel te halen.
En dat lewrt frustratie op bij de
instructeur en wantrouwen
over Cll WC'CT.'

Is dat oeroude dilelllllhl yt/II kwa-
liteit eli kwalltiteit ooit oj! te
10.\51'1/?

'Zolang degene op de werk-
vloer niet mecr besef krijgt
waar de slaf mee bezig is en de
staf niet beter hegrijpt waar de
instmcteur mee bezig is, dan
blijf je dat houden, ja. De angst
leeft dat ah de instructeur te
vrij gclaten wordt, dat het dan
niet gOl.'dgaal. Blijven de leer-
doelen dan nog wclcentraal
staan. Ik ben zelf instructeur
geweest. Je weet dat je hepaalde
leerdoelen hcht, maar er kun.
nl.'n zovl.'c1 redenen zijn om die
leerdoelen in te tomen, uit te
breiuen ... om het andNs te

doen. En dat doe je dan ook.
:\Iaar de leerlingen moeten
toch zowel mogelijk aan de-
zelfde eisen voldoen. Dat eist
de klant. Het kan niet zo zijn
dat de ene militair dit kan en
de andere militair uat.
Rij het ILMO speelt dan nog
iets anders. Je
bcnt daar veel
met vorming
bezig. Maar of
je je doelen
haalt is niet of
heel moeilijk
te cOlltroleren.
Niet na één
week maar ook
niel na drie
weken. Dat
kan wel met
kennis en vaM-
digheden.
~1el1Senbe-
wust makell,
ze aan het den-
ken zetten, ze
laten verande-
rCil lukt niet in
korte tiju. Dat
is één van de redenen dat in
mijn beleving dergelijke cur-
sussen vaker herhaald zouden
moelen \••..orden. Om te kijken
wat je hebt bereikt, of ze er wat
van hebben opgepikt. En lIid
alleen op het ILMO maar ook
bij de eenheden. Mensen bege-
lciden zou systematisch moe-
ten gebeuren.
Ik denk dat herhaling er voor
zorgt dat mensen zich ste('us
bewuster worden, waar ze toe
in staat ziin. Dat wordt vaak te
laag ingeschat. Je kunt meer
bereiken dan je denkt. Alleen
niet van vandaag op morgcn.
Daar zie je pas na weken,
maanden, jaren resultaten van.
liet zou een doorlopend proces
moeten zijn.'

Olldallks je kritiek spreek ie met
wd hart \'(HJr it' \'ak.
'Je eigen ervaring kun je erin
kwijt. En dan is cr de waarde-
ring van de leerlingen, die
houdt jc iedcre keer weer
scherp. Dat maakt het de moei-
te waard. Men waardecrt wat je
doet en blijkbaar hcbben ze cr
wat aan, dat geeft meer voldoe-
ning dan de waardering van
een leidinggevende.'

RillId.wwllw Ct/rille \'t/ll Hillfe

*
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Nieuw elan voor instructeurs-
opleidingen

Instructeurs zijn overbelast en stuiten In hun werk op problemen. Tot In de landelijke

pers klinken er verhalen over instructeurs die zich niet gedragen als voorbeeld voor

hun leerlingen. Wat Is er aan de hand? ZIJn ze niet goed opgeleid] Of worden er te

weinig instructeurs ingezet? En wat gebeurt er om de problemen op te lossen?

OVERZICHT OPLEIDING

NIEUWE STIJL INSTRUCTEUR

Hiëronymus van Alphen

uil: Kleine gediglen voor kinderen

Als de onderofficier
na de PV voor het eerst een instructiefunctie
bij een opleidingscentrum gaat vervullen, moet
hij eerst de de cursus Aanvullende Instructie
Bekwaamheid (AIB) volgen. Dit is een functie-
opleiding van drie weken, die bij de Delta-
compagnie van de KMS wordt gegeven (voor-
heen het ILMO).

Goede instructeurs kunnen tenslotte nog door-
groeien naar hogere opleiding sfuncties, zoals
opleidingsontwikkelaar of opleidingsbegelei-
der.

taken boek door. De instructeur wordt daarna
voorgedragen voor een praktijktoets met twee
opdrachten (het verzorgen van een les en het
houden van een begeleidingsgesprek). De
toets wordt afgenomen door een toetscommis-
sie, bestaande uit een functionaris van de KMS
en een opleidingsbegeleider
van een ander opleidingscentrum. Slaagt hij,
dan krijgt hij het Certificaat Militair Instructeur
en wordt hem een eenmalige beloning en het
instructeurskroontje verleend. Natuurlijk is er
een herkansing, maar mocht de kandidaat dan
nog niet slagen dan is een toekomst in de lijn
van hogere opleidingsfuncties niet meer moge-
lijk.

In de carrièrelijn volgt dan een instructiefunctie
op een hoger niveau, waarvoor men de oplei-
ding Hogere Instructie Bekwaamheid moet vol-
gen, die bestaat uit een aantal modules. De be-
doeling is dat HIB-opgeleiden les gaan geven
aan leidinggevenden of complexe functie-op-
leidingen gaan verzorgen.

Dan is er nog de senior-instructeur. Dit is een
HIB-instructeur, die als extra taak het begelei-
den en opleiden van jonge collega's krijgt. Hij
volgt daarvoor de cursus Begeleidings
Vaardigheden Instructeur. Het is de bedoeling
dat vooral de instructeurs die het vak goed in
de vingers hebben hiervoor aangewezen wor-
den. Zij krijgen extra tijd voor hun begelei.
dingsactiviteiten, afhankelijk van de aantallen
te begeleiden instructeurs.

Na ongeveer vier jaar
is er dan de Primaire
Vorming (PV), de eer.
ste loopbaanoplei-
ding voor de onder-'
officier, waarin de
sergeant een spiegel
wordt voorgehouden
wat betreft zijn lei-
dinggevende en in-
structiebekwaam-
heden.

In de initiële opleiding van onderofficieren is
de Elementaire Instructie Bekwaamheid (EIB)
een vast onderdeel.
Bij zijn of haar startfunctie bij het Legerkorps
zal de jonge sergeant de militaire kennis en
vaardigheden van de soldaten en korporaals op
peil moeten houden. Dat vraagt om elementai-

re didactische vaar-
digheden. De serge-
ant wordt naast lei-
der en vakman ook
instructeur.

Mijn speelen is leeren, mijn leeren is speelen,

En waarom zou mij dan helleeren vervelen?

Het leezen en schrijven verschaft mij vermaak.

Mijn hoepel, mijn priktol venuil ik voor boeken;
Ik wil in mijn prenten mijn tijdverdrijf zoeken,

't Is wijsheid, 't zijn deugden, noor welken ik hook.

Het vrolijk leeren

Hierna wordt de onderofficier op het oplei-
dingscentrum opgevangen door een op lei-
dingsbegeleider en een senior instructeur uit
zijn eigen instructiegroep.
Zij voeren een intakegesprek met hem en stel-
len een begeleidingsplan op. De senior instruc-
teur werkt met de beginnende instructeur een

ltlE>M_I_2001.7
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Eind 1999 is iedereen het erover ecns: (I\'
werkomstandigheden van de instructeur
Illoeten verbeterd. En dat kost tijd en

inspanning. liet inzicht wordt verschaft door
het dndrapport van de Projectgroep Kwaliteit
Instructeurs (PK!) die twee j<laT eerder aan het
werk gezet is. In anderhalf jaar tijd heeft dl'
projectgroep tic prohlemen in de militaire in-
structie onderzocht. Op basis van de onder-
zOl'kingen doet zij een groot aantal aanbcvc-
lingen om tot \'crlll'tering te komen.
De Legerraad besluit de adviezen van de ['KI
op tc volgel1. De instructeurs wordt beter ge-
schooid en begeleid. Daarvoor worden oplei-
dingsbegeleiders en senior-instructeurs vrijge.
maakt. Een dapper besluit vinden Andre van
Ree en Toon de Bresscr van Staf CO KL: 011-

danks het grote capaciteitsprobleem bij de Kl
wordt toch prioriteit gegeveIl aan kwaliteit.

Tot en met de Legerraad is' men ervan dOOf-
drongl.'1l dat een krijgsmacht nil.'t kan bestaan
zonder enthousiaste, goed opgeleide en ge-
waardeerde instructeurs. \Iet heeft alles te
maken nH't de kwaliteit van de krijgsmacht,
llIaar natuurlijk ook lIlet werving en behoud
van jonge BBT~{'rs,met uitstraling naar buiten
en met het behoud van de onderofficieren zelf,
Goedl.' opleidingen met goede instructeurs vor-
men de ruggengraat van de organisatie,

Nabij verleden

De omvorming tot een vrijwilligersleger en de
accentverschuiving nil<lroptreden in crisisgl'-
bkden heeft voor het opleiden in de KLgrote
gevolgen gehad. De beroepsmilitair beeft een
andere achtergrond en instelling dan de dienst-
plichtige soldaat. Dat vereist l.'en nieuwe didac-
tische aanpak, Zijn toekomstige functie is vl't'l
complexer door de verschillende uitzl'ndingen,
Dit alles vraagt niet alleen meer scholing op
vaktechnisdl gebied, Illaar ook een betere vor-
ming en leerJingbegekiding. Dat werd aanvan-

_____ ~ COKL

kdijk allemaal niet zo snel onderkend. Toen er
bezuinigd moest worden, werd cr vooral in de
oplcidingssector sterk gesneden, zowel in de
aantallen instructeurs als in de ondersteuning
van de instructeurs. Er werd nauwelijks nog
geinvesteerd in inhoudelijke vernieuwing en
ontwikkeling. Opleiding en sçholing kregen
geen prioriteit, omdat ze in die tijd nog prima
verliepen. Daar kan wel een onsje vanaf, zo
dacht men. \Vat men zich echter onvoldol.'nde
r{'aliseerde was dat de toenmalige kwaliteit van
het opleiden het resultaat was van jarenlange
investeringen. Toen in het opkiden werd bezui-
nigd liep de kwaliteit tl'rug en werd de werksi-
ttlatie van dl' instructeurs steeds wrder uitge-
hold. Dat leidde tot steeds grotere problemen
en klachten van instrul.teucs. Uiteindelijk
drong het böd door dat de situatie van de in.
structeur grondig moest worden onderzocht en
\-'('[Iwterd: het COK!, kreeg de opdracht dit te
doen en zo werd de Projectgroep Kwaliteit
Instructeurs geboren. Er bleek in de praktijk
veel te zijn scheefgegroeid en er is dus heel wat
nodig om dit weer recht te trekken. Die maatre-
gelen zijn lang niet allemaal nieuw.

André van Ree: 'Veel van de voorstellen voor
verbetering komen globaal neer op het herstel-
len van voorzieningen bij de opleidingscentra
die er vroeger ook waren! Er is de afgelopen
jaren veel gOl.'dstussen wal en schip geraakt, als
gevolg van de bezuinigingen en de hoge werk-
last, Daar zijn vooral de scholing en ondersteu-
ning van de instructeur de dupe vall geworden,
terwijl hij juist aan steeds hogere eisen moest
gaan voldoen. Dat geldt overigens niet alll.'eJl
voor de KL Ook bij de andere krijgsmachtdelen
doet zich dit voor. Overigens zijn die nauw be-
trokken geweest bij hel I'roject Kwaliteit
Instructeur (PKI) dat we in 1998 en 1999 heb-
ben uitgevoerd. De K11, de Klu {'n de KYfarzijn
ook bezig verbetermaatregclen te nemen, die in
grote lijnen overeenkomen met dl' I'KI.aanbe-
velingen'

Kroontje

Hl'! I'KI had als dodstelling de knelpunten in
de instructie in de volle breedte aan te pakken
en met strul"turele oplossingen te komen. Het
belangrijkste in dit v('rb<.lnJLsdat de functie
van instructeur beter wordt ondersteund en
"'oor de onderofficier aantrl'kkelijker wordt. Er
is een beter loopbaanperspectief ontwikkeld.
De functie van instructeur wordt weer een ver-
plkhte functie binllen het loopbaan beleid voor
onderofficieren, waarbij ook uitzicht wordt ge-
boden op hogere opleidingsfuncties. Er is l'en
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oefentoelage ingevoerd voor delen van de op-
leidingen. Ook wordt de functie op een hoger
niveau gebracht door aanpassing van taken,
meer scholing en betere ondersteuning. E.en in-
structeurfunctic moet •.••.ceT aantrekkelijk wor.
den en iets om trots op te zijn. Daar hoort ook
bij dat de functie beter herkenbaar wordt ge-
maakt, door het dragen van de instructeurs-
kroon. Die krijgt een instructeur niet voor
niets. Daar gaat een heel traject van opleiding,
praktijkbegeleiding en toetsing aan vooraf. Als
hij goed door de tocls komt \\rijgt hij behalve
het kroontje (lok zijn ("crtificaat \<filitair
instmcteur, dat ('en vereiste i.som op orlei-

dingsgebied naar hogere functies te kunnen
doorgroeien.
Samen met CITO wordt op dit moment onder-
zocht of de instructl'urfunctie ook civiel kan
worden gel'ertificeerd. Het ziet cr naar uit dat
dit kan lukken, als de instrul"teur daarvoor op
eigen initiatief de nodige bijscholing volgt.
Ervaringen in Engeland leren dat dit voor perso-
neel dat na een aantal jaren dl' KLWl'l'r moet
uitstromen, een aantrekkelijk arbl'idsmarktper-
specticf oplevert. \ten heeft niet alleen een
goede opleiding. maar ook een prima werkerva-
ring als instructeur. Met zo'n certificaat kunnen
instructeurs met een vaktechnische achtergrond
waarschijnlijk goed in het V\1BO terecht, ter-
wijl instructeurs met een manoeuvre-achter-
grond waarschijnlijk goede mogelijkheden heb-
ben om in de volwasseneneducatie of in de be-
drijfsopleidingsector aan de bak te komen.

Waardering

Om de enthousiaste plannen niet te laten verzan-
den moelen de veranderingen in de organisatie
vastw.'legd worden. In de functiebesduijvingen
van de instructeurs m(X't duidelijk worden wat
men moet kennen en kunnen. Ermoet op wor-
den toegezien dat ze daarvoor ook worden opge-
leid. Ook de opvang en praktijkbegeleiding door
opleidingslx'gelciders en senior-
instrm.1eurs m(X't worden gcformalis('{'rd.
Centrale shlring is nodig om de verheteringen
door te voeren en te bewaken. Ook zal er bij de

opleidingscentra weer
Icscontrole ingevoerd
worden. Ook de con-
trole op het lesgeven
en op de Iesvoorwaar-
den is de afgc1opC'n
jaren in het slop ge-
raakt en instmcteurs
zien hun commandant
zelden of nooit in hun
klas. Ondanks de wat
btotutlell'nde reuk van
het begrip 'Iescontrole'
h controle door de
commandant voor
v('{'1instructeurs, als
het gOl'd wordt uitge-
voerd, een belangrijk
blijk van belangstel-
ling en waardering. In
het onderzock van de
I'KI blekl'll dan ook
alle opleidingscentra
voorstander van herin-
V{X'ringervan.

IIet pakket verhctermaatregelen richt zich overi-
gens niet all('{'n op instml1eurs. Ook de opleidings-
antwikkeling wordt aangepakt, om de instructeur
in goede ~yllabi houvast voor zijn lessen te kUrllll'Il
bil'llen. Ook de commandanten komen aan bod.
Zij hebtX'n de taak om de randvoon\'aarden voor
de instmctie te scheplX'n en het opleidingsprOC{'s
te bewaken. Om die taak naar behoren te kunnen
uitvOl'ren, worden ook de opleidingen voor het op-
leidingsmanagement verbeterd. Almct al gebeurt
er nogal wat en ligt er de kOlIlende jaren nog ge-
noeg werk op de plank Adjudant de Bresscr:
'Ondcmijs blijft natuurlijk in heweging. ondemijs
mOl't ook in ontwikkeling bHjven. liet moet alleell
wel in de juiste richting gebeuren. We hOpC'1ldat
de veranderingen die nu worden doorgevoerd die
beweging kunnen waarborgen.'

Rllad.wrtmw {Olm .\1('r1'll.\
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De juiste man/vrouw op de
juiste plaats

RobinWilliamsin

Good WillHunting Mijn('dltgenoot wrvulde bijna e('Jl
halve eeuw geleden zijn militaire
dienstplicht. Hij bewaart bepaald geen

negatieve herinrwring('n aan die tijd. Dat is te
d,llll.;enaan het feit dat hij mocht rondrijden
op een drietonner. maar \'lHlTe('n groot deC!ook
aan de lesselI van een hepaalde sergeant. Aan
dl'Zl' hardl' maar rechtvaardige Jllan 1ll'e1thij.
zegt hij. zijn hele levcn met grote r('gdma,lt te-
ruggedacht. Van hem leerde hij het nut van disci-
plitw en het accepteren van autoritl'it. Zl'lf trof
ik op de middelbare school een leraar tekenen die
il.;nooit meer zal wrgl'teTl, \Vant soms gaf hij
gl~l'ntdl'nk";, maar vrrtdde hij owr dl' stecntijd,
of o\'er het wonder \'an het perspel"lid in de
schilderl.;unst. 11.;weet nu nog hol' gefascineerd
wij <.lllijdluisterden, Waarmee maar gez"l.;dwil
zijn dat de leerstof tijdens ell.;evorm van oplei-
ding nalullTlijk hl'! belangrijkst is, maar dat dege-
ne die dil' stof op l'en inspirerende manier aan-
biedt. min'itl'll'i een even grote rol 'ipeelt. Op hl'!
witte doek heperkl het fenOllleen opll'iding zich
bij oorlogsfilms, of films over het leger in bredere
zin, in Ill'gen \'an Ul'tien gevallen (en misschien
nog wel va\..:er)tot de dan\..:baarte portretteren fi-
guur van de dril!5ergeant: vaak karikaturale types
die krankzinnig streng tehw gaall. Dic figurCll
hebben Wl'al aangehaald in het ,ntike! over het
\'erdwijnen van dl' houwdegell of ijzervrl'ter, l'l'n

paar Thema's geleden,
Een drillsergeant dil'
nog wel pasl in dit
verha,ll over hel,Hlgrij-
I.;edocenten die ie-
mand leven een draai
in dl' goede richting
I.;unrwtlgeven, is ei-
gl'nlijk alleen de serge-
ant dil' lUchard (;ere
trdt in dl' I.;lassieker
An Offlcer And A
Gentleman. Zonder
dl' zinnige lessen van
d('ze steile maar niet
unmenselijke Illall
(l'erl mooie rol die
!.ouis (;osseU jr. een
Oscar opleverde) had
dl' stuurloze, half ver-
waarloosde en slecht
opgevoede rel.;ruuthel
mH)itgewhopt tot dl'
marinier in het smette-
loos witte pak die hij
aan het ('inti van dl'
film is, (Voor Gere zelf
bctekende dl'ze rol zijn
oVl'rstap naar het grote
succes). Eveneens bin-

nen dl' muren van de kazerne speelt zich
Renaissance Man af, waarin [)anny Dl' Vilo
als werkloze redaml'm,lTl, 1:'('11groepje jonge, niet
al te snuggere militairen in opleiding dl' bl'ton'-
ring van Sh,1kespeare\ prachtige teksten Wl1'thij
te brengcll, Vuornamelijk bedoeltt oor te lachen,
tllaar de olHkrloon is wel degelijk serieus: in dk
mens zit wel iets, als iemand hel er maar uit weet
te halen. (Dl' zeer populaire colllcdyserie Po Iic e
Academy Î\ I1(H)itaan mij hestCfti geweöL In
deze slapsticl.;filillsworden de rekrutl'n weIiS\V,lar
opgeleid tot IX)litil'agmtcll, maar de films zijn uit-
sluitend gemaakt om hl'! publiek ved en \'(HHal
vet te laten lachen), Erzijn uok tientallen fihm
gemaakt O\'l'rsc!lolen ('n universiteitell, en de in-
vlued daan',lIl opll'l'rlingen en studenten, Een
klassieker is Goodbye Mr. Chips uit 19:19,
waarin een aanvankelijk nogal rigid(' en humorlo-
ze leraMop l'l'n Britse kmt\ch(H)1dankzij de heil-
Zilllleinvloed van een \'rouw verandert in het
type do,ent van wie allc' k"l..'rlingenuiteindelijk
nwt bloedend harl afsdll'id nemen, Een andere
klassil'ker is Blackboard Jungle uit 1955,
l'ef] sterke, onthutsende film wilarin een leraar
(Dirk llogardel hel aan Je stok krijgt nwt een
leerling dil' hij na een ernstig vergrijp aan de po-
litie uitlevert. Ik' les die hij de overige teerlingl'n
leert h ll{'t feit dat hij niet wijl.;tvoor de terreur
van de gewelddadige leerling, In grote lijnen doet
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janl('s Belushi diezelfde rol nog eens dunnetjes
over in The Prlnclpal uil 1987, als nieuw aan-
gestelde directeur van een highsdlOOI, die te
maken kriigt met ecn criminele junk die de
sciHxll in zijn greep heeft. In Stand And
Dellver uit 191-\1-\ speelt Edward james Olmos ('{'n
Latino, wiskundeleraar op ('{'n school die bevolkt
wordt door kansloze z;v.larteleerlingen. Dankzij
zijn onwankelbaar \"('rtrouwen in de mogdijkhe-
den van zijn leerlingen slaagt hij er in om ze te
laten slagen voor hun eindexamen, en ze zo het
broodnodige zelfvertrouwen voor de rest van
hun leven mee te geven. Olmos .•.•..cru genomi-
neerd voor een Oscar voor zijn rol. In Scent Of
A Woman komt het
onderwijsinstituut uni-
versiteit weliswaar zijde-
lin~s aan dc orde, maar
op een manier die toch
interessant genoeg is om
in dit verhaal te nO{'-
men. Chris O'Donnell
speelt een plattelands-
jongen die dankzij zijn
goede cijfers is toegela-
ten op een universiteit
waar verder veel rijke
knulletjes studeren. Als
een paar medestudenten
een practical joke uitha-
len met de directeur,
dreigt O'Oonneli ge-
schorst te worden omdat
hij weigert de namen
van de daders prijs te geven. Hij wordt gered door
Al Pacino, die een blinde ex-generaal speelt met
wie de jongen als bijverdienste enkele dagen is
opgetrokken. De speech die Pacino aan het slot
van de film afsteekt is bepaald niet vrij van de-
magogie, maar doet het toch uitstekend: hij ver-
wijl de geborneerde directeur dat hij dreigt een
jongen met principes te verwijderen ten gunste
van verwende jochies zonder enig karakter.
Alleen alom die eigenlijk wat te dik aangezette
scène is de film tO("hde moeite waard. Pacino
kreeg er een Oscar voor. Gelukkig komen er op
het witte doek ook heel wat positieve voorbeel-
den voor van lerarencn lerarcssen die hun pupîl-
len op het juiste spoor zetten. Beroemd werd
Robin Williams bijvoorbeeld door zijn rol in
Dead Poets Society, als leraar op een
Amerikaanse kostschool, die zijn leerlingen de
ogen opent door ze zelf te leren denken. Zijn on-
orthodoxe meth(xÎl"S brengen hem in hevig con-
flict met de l('Îdin~ van de school Cll ook met de
ouders .....an zijn leerlingen. Maar ondanks een tra-
gisch incident dat een dirt't-1 gevolg is van zijn T('-

.....olutionaire op\'attingen, geeft hij Ziil}pupillen
iets mee waar ze de rest van hun le.....en profijt van
zullen hebben: de durf om zelf chnclusies te trek-
ken, en de .....reugde van de eigen creativiteit. Ook
in Good WIII Huntlng speelt Robin
Williams een cruciale rol. I lier is hij een psychia-
ter die een jeugdig, ongeleid projectiel met een
briljant stel hersens op het goed spoor weet te
zetten. Matt Damon spedt een schoonmaker die
elke a.....ond, als de school waar hij de gangen
dweilt verlaten is, heidens moeilijke wiskundcop-

gaven weet op de lossen die hij op Ill't school-
bord ziet staan. Als de leraar ontdekt wie die kei
is, komt hij er ook achter dat de jongen voortdu-
rend op straat zwerft, en kleine misdaden pleegt.
De schoonmaker mag uiteindelijk stllllercn, op
voorwaarde dat hij zich laat begeleiden door
.....oornoemde psychiatt'r. Voor deze rol kreeg
Williams de Oscar die hij volgens kenners al .....oor
Ilead Poets Society had moeten hebben. In
Muslc Of The Heart is het Meryl Streep die,
gemodelleerd naar een vrouw die echt bcstaat,
1l'erlingerl uit l'en achterstandsbuurt wegwijs
maakt op het gebied van muziek, door ze .....iool te
leren spelen. Weliswaar komt de film nogal gepo-

lijst over, maar het eu-
thousiasme .....an de juf
die blijft geloven in het
talent dat in elk kind
aanwezig is, werkt aan-
stekelijk. Precies zo ver-
gaat het dl' kleine
Engelse arheidersjon-
gen Billy Elllot in de
gelijknamige, bejubelde
film. Billy moet van
zijn vader, ('{'n harde,
stakende mijnwerker,
bokslessen nemen in
het buurthuis, maar hij
wil veel liever leren bal-
Ictdansen. Hij trcfll'('n
plat pratende lerares
van middelbare leeftijd.

" die echter onmiddellijk
ziet dat de kleine knul talent heeft. Ze neemt het
voor BIUy'op, bepraat zijn vader, en wect zelfs te
hereikendä hij uiteindelijk op een dansacade*
mie wordt toegelaten. Eenmaal volwassen, danst
hij de noofdrbl in een geheel door mannen uitge-
voerde vcrsfc-van Het Zwanenmeer. Het meest re.
cente voorbe"Cld zien we in Glrlfight, waarin
een gefrustt;t'erd'iwart meisje stiekem hokslessen
neemt. ~fet haar niksnut van een vader ligt ze
voortdurend over-
hoop, ook omdat
haar jongere broertje
wel mag boksen. Als
ze zich toch aan-
meldt op de kleine,
morsige hoksschool
treft ze een trainer
die in een oogopslag
het potentieel van
dat boze meisje over-
ziet. Tegen de tijd dat
haar vader ontdekt
waar ze mee bezig is,
is ze al zover dat ze
hem JllO{'iteloos
tegen de grond werkt. Een wat voorspelbare,
maar toch heel sympathieke, kleine film, die
duidelijk maakt wat Richard Gere aan het begin
van zijn loopbaan al had ontdekt: talent is be-
langrijk, maar om te slagen is het minstens zo
belangrijk dat ie op het juiste moment in je
leven tegen de juiste man of vrouw aanloopt.

i.eo wm Op7.eelrll1d

Gin Fight
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De instructeur

Bevlogen luchtmachtofficier
aan het woord

William Thuis hecht er veel waarde aan om zich als

mens te kunnen ontwikkelen. Dat blijkt uit zijn
loopbaan en daarnaast ook uit zijn culturele belang-

stelling. Hij bezoekt graag de schouwburg en leest

ook veel. Een zeer bevlogen luchtmachtinstructeur

aan het woord.

'0ntwikkeling is van
groot belang in een
mensenleven heb ik

vroeger geleen!. Dat heb ik
mij in mijn eigen levcn ter
harte genoJlH.'rl. Ik vind dan
ook dat de opleidingen ge-
richt moeten zijn op de ont-
wikkeling van de leerlingeIl.
liet is tegenwoordig niet meer
zo directief: men moet leren
dingen veel meer uit zichzelf
te doen. liet gaat erom via he-
wustwordingsprocessen de in-
nerlijke discipline en de eigen
verantwoordelijkheid te be-
vorderen.

Om dat Ie hewerkstelligt'lI zul
je het gm'de voorheeld moe-
ten gt'ven en een instructeur
moet zich daarbij kwetsbaar
kunnen opstellen. Een kwets-
bare opstelling wekt vertrou-
wen en is een manier om bij
de belevingswereld van de
leerlingen aan te sluiten.
Open staan voor de leerlingen
kost vaak moeite maar het is
een gegeven dat de leerlingen
van tegenwoordig ook iets

van zichzelf k•.••.ijt willen. Je
•.••.eet het ah instructeur niet
pl'r definitie heter. Dat is las-
tig maar tegelijkertijd ook een
fantastische kant van het vak.
!Iet hdlOeft een zekere liefde
voor het •.••.erk, je k.1ndat niet
op routine dOl'Il. Het is nodig
je als oudere instructeur, te
verplaatsen in de omgangs-
vormen en verwachtingen
van de leerlingen. Als je op de
oude mMlier te werk gaat
dring jc niet tot de leerlingen
door.'
'I-Iet is soms moeilijk om de
leerlingen communicatieve en
sociale vaardigheden hij te
hrengen. :-'1ctandere woor-
den: om ze op een goede ma-
nier met elkaar om tl' latl'n
gaan. Denk hierhij ook aan de
multiculturele samenleving
waarvan we onder onze leer-
lingen de weerslag zien. Juist
in groepen waar mensen met

heel diverse achlergronden
deel van uitmaken zijn ("{Hn-

lllunicatien' en sociale vaar.
digheden van groot belang.
En ook in de samenwerking
mei andere krijgsmachtdelen
en bij internationale samen-
werking, straks misschien wel
in een Europt.'se luchlmacht,
is het zaak elkaar goed te be-
grijpen.'

De maan
'Wederzijds respect is de basis
,'oor elke relatie en respect is
l'en mooi voortwdd van iets
dat je eerst moet geven VOOI-
dilt je het krijgt. Dat geldt
voor ihlereeIl.Ja, het is bijna
zoals in de liefde .... waarhij ik
vanuit mijn persoonlijk leven

kan opmerken dat liefde soms
zo mooi is dat het haast pijn
doet, maar dat valt buitt'n het
kader van dit interview.'
'Omstandigheden die het vak
van instructeur soms moeili[k
maken zijn dat wij vaak lopen
te improviseren met oude rot-
zooi. Dan heh ik ht.'t over al-
lerlei soort materieel. Om een
klein voorbeeld te noelllen: ik
moest laatst van alles l'n nog
wat ondernemen om petten te
regelen voor leerlingen die
erewacht moesten staan. Dat
soort dingen zou goed gere-
geld moeten lijn zodat de in-
structeurs zid} ol' hun eigen-
lijke werk kunnen richten.'
'Ook kan het lasti.g zijn te
schakelt.'fl lussen de verschil.
lende rollen die je innecmt.
tiet ene moment sta je bij een
feestdijke gl'l)('urlenis zoals
een heëdiging en het volgende
moment heb je te maken met

een leerling die met ernsti.ge
persoonlijlo.:eproblemen
kampt. Je werkt mei de groep
maar je bent tevens verant-
woordelijk voor wal er met
een individu in zo'n groep
kan gebeurcn.'
'We werken nu te\'eel 'kop aan
staart'. De ene lichting is nel
weg of de volgende staat al-
wt'er voor de poort. Dat hel,tt
te makl'n met tekorten aan in-
structeurs. Er zou meer tijd en
ruimte moelen zijn voor scho-
ling van instructeurs, met
name op sociaal en maat-
schappelijk gebied. lIoe voer
je bt'uordelings- en slecht-
nieuwsgesprekken, tHWga je
Olll Illet ziekteverzuim, dat
soort dingen. Denk ook aan
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------ De instructeur
dl' verwachtingen die gewekt
worden overel'nstel11Il1en met
wat wij te bieden hebberl.
Daarbij merk ik op dat de
luchtmacht een prachtig be-
drijf is dat veel Ie bieden
heeft. Een realistisch bl'cld
daarvan is wervend genoeg en
geeft iedereen duidelijkheid.'

'Het mooiste van het instrtlc-
teursvak is het beste uit de
mensen te halen.'

Raa,/sIII<l1I Adriall1111t'elllskerk
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de gedragscode en de aan-
dacht voor omgangsvormen
en integriteit binnen de Klu,
ik ben daar trouwens een
groot voorstander van. VVl"
moeten elkaar aan kunnen
spreken op elkaars gedrag,
duidelijke grenzen en regels
stellen en de normvervaging
tegengaan. Deze zaken zijn
ook belangrijk voor de alge-
mene ontwikkeling van de in-
structeurs. En de l'igen ont-
wikkeling van de instructeurs
is belangrijk want het empa-
tische vermogen dat nodig is
in dit vak, vereist zelfkennis.
Het gaat nÎCt alleen om vaar-
digheden en techniek. We
kunnen de afstand tussen hier
en de maan overbruggen maar
ook de afstand tussen hoofd
en hart moet overbrugd
worden.'
'Verder zou er meer contact en
meer wisselwerking moeten
zijn met operationele onder-
deiC'nl'Il zou er meer loop-
baanperspectief voor instruc-
teurs moeten zijn, ook rich-
ting operationele functies. Het
vak van instructeur mag best
wat meer status krijgen. De
initiële opleiding is dé basis
voor de nieuwkomers en moet
dan ook serieus genomen
worden.'

'liet is jammer dat we van te
voren zo weinig informatie
hebben over wie er in een be-
paalde lichting opkomt. We
\veten vaak niet welke toezeg-
gingen over plaatsing en op-
leiding mensen gekregen heb-
bello Dat leidt tot misverstan-
den die bij ons terecht
kornen. \1en zou de mensen
bij de bam'nwinl\els en DWS
beter moeten inlichten zodat

*



__________________________________ De raad5man

Leer je in een humanistische
conferentie iets?
Een impressie van een raadsman

Dat mensen In twee dagen tiJd behoor-
liJkkunnen veranderen heb Ik onlangs
aan den lijve mogen ervaren: ah deelne-
mer van de specialisten opleiding aan de
Koninklijke Militaire Academie (KMA),
Zie je dat er de eerste dag nog om alles
gelachen wordt ('mijn vriendin moest
me nu eens zien!'), aan het eind van de
tweede dag zijn de meeste mensen al
bang voor de Inspectie en lopen netjes
over het kasteelterrein te marcheren,
sommigen reeds met hun hakken kllk-
kend voor Hare Majesteit.

Zou een twee daagse conferentie aan het vormingscentrum

Beukbergen een grote Impact hebben? Op korte termijn zeker

niet. Want waar we daar aan appelleren zijn toch vooral de trage

vragen van het leven:

• \Vordl mijn leven hepaald door mijn omge-
ving, of bepaal ik mijn eigen omgeving?
• Hccft het leger invloed op mij, of heb ik in-
vloed op IH.'tleger?
• Heb ik iets van mijn \'crlcdcll gdccrd el1 kan ik
i('ts van het leger lerell?

• \Vie ben ik eigenlijk, wat kan en wil jk binnen
Defensie?

• Wat verwacht Defensie van mij en wat wc-
wacht ik van Defensie, ('11wat heb ik te hit-'i..len?

Wat ij.; hoop, is dal die duizt'nd BBT'ers die de af-
gelopen drie jaar aan ct'n conferentie van mii
hebben llcelgenomen zichzelf die vragen nog af
en t(l{' stellen. Want behalve bijkomen van het
bivak en van de militaire discipline hedt l'en
twee daagse conferentie van de geestelijke verzor-
ging toch zeker nog een andere bedoeling.
Wat we beogen in zo'n conferentie is eigenlijk
veel te wd voor die twee dagen. De bedoeling
van ('{'n conferentie is dat dl' deelnemers een
groeiend besd krijgen van hun sociale en morele
rol in de cont('xt van hun groep, de militaire or-
ganhatie en hun leefwereld. De overheid wil mi-
litairen wat 'lucht' geven door d(' g.v. conferen-
ties. Jezelf kunm'n zijn, ruimte creëren voor je
eigen levensbeschouwing, dankzij de relatieve
buitenstaander die de geestelijk verzorger is.
Defensie hoopt dl' militairen vooral geestelijk
weerbaar te maken door de geestdijke verzor-
ging, cn moreel juist gedrag te stimuleren. Al met
al heeft de g.v. conferentie ff'n vaste plek binnen
de AlgellH.'en Militaire Opleiding (A~IO) gekre-
geil, naast een aantal g.v. lessen op de kazerne.

Goud
Zelf probcer ik de deel-
nemers een reeel bedd
te ge\"en van hun werk
binnen Ddensie. Er zit
ook een andere kant
aan 'het avontuur' en
'de uitdaging'. liet is
ook: langdurig uitge-
zonden zijn, het dage-
lijks lewn op een ka-
zerne, weinig privacy,
veel van huis, altijd
tussen andere mensen

zijn, je vervelen en je een 'nummer' voelen ...
[('n militair moet heel wat in huis hebben om
overeind te blijven. Ik noem het weleens het
moeilijkste beroep d.lt er is. Je moet van alle
markten thuis zijn, bereid om tcgenstrijdige
kwaliteiten af te wisselen. Vaak is het erop of er.
onder. Er is weinig lijd om alles g('nuanceerd te
overdenken; een militair maakt vuile handen.
De steun van collega's is daarom van wezenliik
belang. Ge(kclde ervaringen vormen een groot
houvast. Maar het 'maatjes gevoel' is niet altijd
afdoende. Men hedt behoorlijk wat sociale en
communicatieve vaardigheden nodig. Ook bin-
nen de g.v. conferenties besteed ik hier aan-
dacht aan. Echter niet loutcr functioneel, zoals
op de kazerne, Illaar vooral op het persoonlijke
vlak. Waar staat iemand voor, waar gelooft hij of
zij in, wat beweegt hem?
Wanneer een van de deelnemers zijn of haar
kwetsbare, intieme kant in de groep durft te
laten zien, dan is dat goud waard. Begrijpt de
groep de boodschap, dan is een kiem gelegd
voor een ideale, zichzelf regulerende groep,
waarin moraliteit een hoog aanzien heeft.
Zodoende besteed ik wel tijd aan persoonlijk.e
en sociale zaken: uitgebreid kennismaken, iets
over je leven \"erteIlen, elkaar uit laten spreken,
met behulp van l'en videocamera sociale oefe.
ningen doen, elkaars teamrollen achterhalen en
elkaar feedb.lek geven en nagaan wat voor een
ieder nou echt belangrijk is.
Door het delen van ervaringen is vormingswerk
'emancipatorisch'. De horizon wordt verbreed
en het dikwijls beperkte kazernegedrag kan bin-
nen de militaire context geplaatst worden,
zodat het niet van zoveel invloed meer is op het
eigen geestelijk leven.

Ik kom vl'el militairen tegen die met goede be-
doelingen aan een carrière binnen Defensie be-

ginnen. Ze hopen een
studie af te maken,
hun leven weer op dl'
rails te krijgen, Iewns-
ervaring op te doen ...
Maar een paar uitzen-
dingen later zijn niet
alle wensen in vervui-
ling gegaan. De
Defensiecultuur (bu-
reaucratisch, hiërar-
chiSCh, macho, zwart-
wit, uitvoerend) kan
ook het vermijden van
persoonliike reflectie
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Twee meningen
over de AMO en
'aan wie het
allemaal ligt'

bewerkstelligen, wat vaak leidt tot een (ogen-
schijnlijk) onverschillige levenshouding.

Lef
Maar ik kom ook milltairen tegen die hun le-
vensstijl verdiepen tot een unieke levenshou-
ding, dankzij doorledde ervaringen en een ma-
nier van leven waarbij 'concreet handelen', in
plaats van abstract filosoferen, voorop staat.
Dat is uiteindelijk waar ik als humanistisch vor-
mingswerker op gericht ben: op het zoeken naar
ecn juiste verhouding tot Je dingen, tot je cigen
ervaringen, tot andere mensen. Een verhouding
die klopt, die bij je past, die uit vrijheid en van-
uit enig bewustzijn verworven is.
In die zin leer ik natuurlijk ook van mijn deel-
nemers.
Behoor ik nu tot de 'opleiders' van Defensie? Ja
en nec. Enerzijds bekwaam ik militairen wel-
licht voor hun vak. Ook voor ('en militair is het
belangrijk sociaal, assertief, moreel en reflectief
te zijn. Anderzijds ben ik er voor de mens achter
de militair, hoc hoogdravend dat ook moge
klinken. De angst en onzekerheid die samen-
hangt met het nemen van verantwoordelijkheid
voor het eigen leven hoop ik weg te nemen en
de lef die daarvoor nodig is probeer ik zowel bij
mijzelf als bij mijn deelnemers te ondersteunen.
Soms galmt dat na in de 'klankkasten' van de
deelnemers, en dan is cr heel wat gebeurd in die
twee dagen!

Raadsmanllrlgo Remmers

Wie blijft en wie vertrekt weer snel? De AMO
stroomt vol en dan binnen een paar weken zijn
een heleboel BBT'ers ook weer weg. Hebben ze
heimwee? Zijn ze slecht voorgelicht? Of is het de
fysieke prestatie? Of de kwaliteit van de instruc-
teur? Het verloop tijdens de opleiding is in ieder
geval een populair onderwerp. Er verschijnen arti-
kelen over, men meet, onderzoekt en koppelt
terug. Er wordt naar oorzaken gezocht en er wor-
den ook maatregelen genomen. Een van die
maatregelen is de instelling van een introductie-
periode van twee weken zodat de overgang van-
uit de burgermaatschappij naar het militaire leven
soepeler verloopt. Een andere maatregel is de ver-
lenging van de AMO met een maand naar een to-
tale opleidingsduur van vier maanden.
Moeten de jongens en meisjes worden binnenge-
houden of is het maar goed dat ze gaan als het ze
niet bevalt? Twee AMO instructeurs geven hun
visie op oorzaken en gevolgen.

Week 1 (eerste dag)

1. Teamwork
2. Kameraadschap
3/4 Werkervaring opdoen
3/4 BOT-erkunnen worden
5 Grenzen verleggen

Week 5

1. Salaris
2. Kameraadschap
3 Afwisseling
4/5 Functie krijgen die men wil
4/5 Teamwork

Week 8

1. Salaris
2. Kameraadschap
3/4 Teamwork
3/4 Werkervaring
5 Functie krijgen die men wil

Belangrijkste
aspecten van een
baan op
verschillende
meetmomenten

Uit: .Io"lilit(lir{' Spectator,
ioarsallS 170 4-101.
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Binnenhouden

'Ik merk nil'h van de druk om men-
~en binnen te houden. Dat spcelt
hier ook hdelllaalnil't. Er komt wel
cens iemdJHIvan de staf die \'ertelt
hoevcel pn){"ent cr is afgevallen Jllaar
daar hou ik mij niet mee bezig. llat
zijn zaken dil' op het nin';HI van het
bataljon ~pelen, niet op de werkvloer.
lIo\"('ndien is lwt verluop bij om heel
erg ladg.'

Instapeisen

'le,kr,','ll di,' hier binnen komt is in principe
op!eidbaar. ~Iemen zijn gekeurd en goed ge-
noeg bevonden door llWS. Als ze hier komen
hebben ze rl'cht op ('en zo goed mogelijke oplei-
ding. Ililt wil zeggen dat de leerling centraal
~taat. \Vij zijn ervoor om di,' Illan of vrouw te
helpen de A\IO t,' halen. AI~dat niet lukt heb-
hen wij in feite getaald, wij zijn dan niet in staat
gebleken om deze persoon op te leiden, tC'IwijJ
dat wel onze taak is. Natuurlijk zijn er allerlei
redenen voor t" bedenken waarom iem:lIld uit-
valt maar dat doet niets af aan dit principe.'

Goede begeleiding

'Ik vraag dan ouk altijJ aan een imtructeur die
hij mij komt Jllel het verhaal dat iemand niet
voldoet: 'wat heb je er zelf aan gedaan om die
per~oon te helpen wel aan de ei~en tc voldoen'.
En ik verw;lChtdiJll Vdndie instructeur een goed
v('rhaal. Mensen hebben recht op een goede
begeleiding. Er moet alle~ aan gedaan zijn om
iemand te help,'n \'oordat hij of zij wordt voor-
gedragen voor ot1thdfing. \har soms gelJCurt
dat natuurlijk toch. Sums moet ie erkerllll'rJ dat
je ieJlland nk't op kunt kiden, 1.0iemand is dan
bij D\VSdoor {k mazen van hel net geglipt.'

Eigen beslissing

'[,'n ander verha;ll i~natuurlijk de kerling die
l.r1fbe~llIitom de opleiding \e n'r1aten. Daar
kunlll"1lallerlei redenen \'oor zijn di(' wij niet in
dl' hanu lwbben. IIl'iTll\\,(,(',mensen dil' \'oor
h"t ,','r\t langere tijd van huis zijll. daar kUlllH'tl
wij niets ;lan veranuereJl. Wij hUlIwn er alleen
vonr zorgen dat dl' bq~deidillg hier 7.0goed
nwgdijk is.'

Kwaliteit instructeur

'()n~rigl,'n~ is de Iwl;mgrijkste schakel in het
hele opleidingsproces de in~trll("t,'ur. Van IWrIl

AMO

of haar hangt heel veel af. Als de instructeur
heel bot en rechtlijnig is en weinig oog heeft
voor individuele leerlingen, voor de per~o{)n-
lijke begeleiding, dan hal.;en mensen af. Ik hen
dan ook Iwel duidelijk in wat il-:wel CI1niel
wil dat mijn instrucleur~ doen. Daar praten we
ook heel vcd over. Wanl als d(' instructeur het
vcrknalt dan kost dat mensen. I/et is dus be-
langrijk dat je imtructeurs van goede kwalill'it
hebt, professionek mensen die begeleiding
kUllllell gev{'n. Niel alle('ll hUll lesje I-:unnen
gen'n maar ook kunnen sturen en vormell.
l1ie kwaliteit is voor mij ('en permancnt aan-
dachtspunt. Toch heh ik niet het gt'voel dat il-:
daarin op alle niveaus gesteund wurdt. Vaak
gaan mensen er te gemakkelii" vanuit dat het
met de kwaliteit van de instructeur wel goed
zit. Ik denk dat daar nog wel wat winst te
behalen valt.'

Tijd

'[Jaar komt nog bij dat de vorming ooI.;door-
gaal na vijf \lUr.Normaal gesproken is hier Jan
niemand meer, alleen de oocn. Nu hebben
mijn leerlingen de mazzd dat ik binnenslaper
veil, du~ 's dHmds nog al eens op kantoor zit.
Als cr dan lets is kunnen z,' gewoon binnen-
lopen en dan praten we ('roV('r.Die tijd heb je
overd,lg niet uf nauwelijk~. Als een leerling bij-
les wil moet er een instructeur van Jllij overwer-
ken. Omdat ik binnen slaap kan il.;nog eens
ergens op terugkomcn, een herinspectie uitvoe-
ren of iet~controlereIl. \.Vatdat betreft hebben
ze ook wel eens pech dat ik binnen ~Iaap. Want
als ik in de huurt ZOIIWOllenging ik ook elke
dag gewoon naar huis.'

Langere opleiding

'Ik verlenging vall dl' ,\M() met l'en maand h
ook daarom een prim" \"{'ramkring. Ik heb be-
grepen dat cr dan in hel rooster ouk vorming~-
eTlbegeleiding~uren zillen zodat je {)\'erd,lgwat
mccr lijd ell ruimte IldJl om ding,'n te herha-
len, leerlingen individueel te bC,lieleidellCl!
tkrg,'lijke. Dat viml ik heel goed. Ah jl' ~eri,'\l~
!leemt dal de ]enling cl'ntra,ll staat. d.m moel je
Je instructeur ook dl' I()ol~in handelI g,'\TIl om
zijn werk goed Ic doen.;\\1 is 11,'1!log tl' vadk zo
dat jc jc lesje draait l'll dat is het dan, nwrr tijd
jo, er niet. Je komt dall k wdnig aan hegeleidt'Tl
toe. Ik hoop dat het ni,'uwe rooster hierin ver-
b,'tering brengt.'



Normen te Jaag

-Wannccr i" d" inhoud van de AMO zou moeten
bepalen, dan zou die cr toch anders uit zien dan
nu. \'ol.ll;cl1smij zijn cr vcc] dingen die lwt~'r
kunnen. Ik leid nu JlH'rht'il op volgens dl' nor-
men van COKL, mijn normen zouden een stuk
hoger liggen. Zowel op het fysickc niveau als in-
houdelijk vind ik dat dl' norm tc laag ligt. Keem
bijvoorbeeld dc cindodcning van de 1\11.10.Die
had van mij best wat mCl'r om het lijf mogen
hebben. Nu is dl' eindoefelling nÎCt ('rht zwaar.
Het zou best kunnen dat dit te maken heeft met
de opdracht om mensen binnen te houden.'

Te weinig mensen

'Er is heel vl;'t'llesstofuit dl' A~fO gehaald met 11('\
idff' dat die kennis of vaardigheden bij het onder-
dttl waar die lllCIlSClliatc[ kOlllen te werken wel
wordt aangl'kerd. Ah ik Jdjl.:Jlaaf mijn vorige on-
derdelen zie ik dat ml'n op die onderdelen ook
mensen te kort komt, Erzijn tI.'weinig mellS('n om
alle werkzaamheden te verrichten en dus wordt er
ni('t stnKturt'<'! aandacht gegewn aan het inwer-
kcn van nieuw pcrsoncel. Die les.scnhebben de
lecrlingen dus RewOUllllouit gehad en krijgcn ze
ook op de onderdelen nil:t. Dat is l'('n slechte z.a.ak:

COKL-normen

'Ik d('nk wel ecns als ik naar C{'nleerling kijk: \\il ik
met dczc man of vrouw op uitzcnding?' En ik moet
zq,\gell dat ik nil't bij iL'<.lefC{'1lmet 'ja' durf te ant-
WO()f(..k'll. (lIJk nkl als zc straks ('Cn functiL'oplei-
ding ('n l'l'n opwerkprogramma voor de uitzending
il('hhen gehad. Ftl tnch s!ag(,ll die metls<.>nvoor cjp

A\ 10. Ze HlldoCll a;m dc normen die COKL sklt.'

Resuftaat

'I:n natuurlijk is hl'! gOlxldat iemand Ik norm
stelt waaraan ccn Ic('rling voldoct. I [ct kan nict zo
zijn dat ieder<.'t'1Izijn eigeIlllOflllell hanteert. Ik
vind het dan ook heel kuk Ollllll('nSl'Jl op tc ki-
den, vooral omdat je resultaat ziel. lil dil' tW<lalf
wekeTl \'an dl' ,'1.\10 \'erMldert een grol'p hl'iwor-

liik. Dat is heel leuk om te Ziell. Dan heh je di('
1ll('nSen icts gel('('rd, iets meegegeven \"aar ze l<lter
iets aan kunnen hehh('n, Dat de-normen van de
.'\\10 niet mijn normcn zijn bederft zeker niet het
plezier in mijn werk:

Meer rust!?

'De introductieJX'riode- van twC{'weke-n vind ik wel
~oed. Ik ben me ervalllx'\\'lIst dat l1et voor de !L't'r-
Hngen een grote O\l'rgang is om vanuit de burger-
maatschappij het leger in t(' stapJX'n. Daar moet je
rekening meE'houden. Er is in dc introductiepcrio-
de-iets meer ruimte in de lessen waardoor jc dingen
beter kunt uitleggen. Waardoor er ml't'r rust is in
het programma. De pauZ(.'Szijn alh..'Cnte lang. Een
uur e-IIeen kwartier om te lunchcn!'

fntrinsieke motivatie

'En ik denk ook niet dat deze illlwductil'pcriooe
helpt om mell'.ell hinnl'll te howJl'll. ~knsen die
he-t nil't bevalt en dil' nil'! gemotiveerd zijn, die
gaan toch w('g. Zoiets sp('e1t ook als de mensen
opkomcn. Als er meer lcerlillge-Il zijn dan wc aan-
kUrHll'n worden cr alil-'r1eimaatregelen genomen
om ze binnen te houden. TwL'('in plaats vall drie
instructeurs op l'tn groep van 1.) man bijvoor-
beeld. Maar daarmee dot:' je consessies aan de
kwaliteit van de ople-iding. Je moet die-extra leer-
lingen gewoon zes weken laten wachten tot de
volgende lichtin~ opkomt. Als ze dat niet willen
cn afhaken, dan waren ze niet genocg gemoti-
veerd. Dan vallen ze, als je ze wel hinnenhaalt,
tijdens de opleiding almog af:

Verlenging opfeiding

'Ook de verlenging van de A\IO van dril' naar vier
maanden \iml ik goed. Ik uitgangspunten vind ik
goed, minder werkdmk voor de instructeur, meer
rust in h('t programma, ook vnor d(' lC'Crlingen.Het
is alleen jammer als Cfvoor die vier weken verlen-
ging ook voor vijf weken lesstnf bij zou kOI1lC'n.
Dan bereik je nog niets. Daar ben ik wei bang voor.
Wat ik hoop is dat 1ll'1niwau van de opleiding om-
hoog gaat door die verk'nging. I)<lter meer tijd en
lllimtl' is \"()(lfv(lnning. I);.•t \Vl'de les\hlj betl'r
kllllne-n IX'hand('kn. ()ok van de-verlenging van
de A\IO denk ik niet dat !let helpt om lllensen hin-
Hen tc hOllden. Wij doen cr al alles aan orn men-
sen zo go('u mogelijk te lJl.'gdeiu(,lll'l1 op tc leiden.
Als lel'rJingen wilJell, kUTIlll'llze alle Ilulp en ll('ge-
ll'iding krijgen dil' Zl' 11()(ligIwhlwl1. Ilaar Iwbht:ll
ze rccht op. MailT;11, ze niet gemotivet'rd zijn dan
gaan Zl'vroeg of laat toch weg. En dan lin.er \'al1-
daag dan morgen.'

Ri/lId,md!! Xorbal dt' Kouter

*•

AMO

THl"A , 1001. Iï



AMO

'Ik regel nu alles zelf'
AMO-leerlingen vinden zichzelf veranderd door de opleiding

'Ik heb meer respect voor mensen ge-
kregen. Ik luister beter naar mensen die
problemen hebben en die iets kwijt wil-
len. Ik voel me een stuk sterker en denk
goed na voordat ik iets doe of zeg waar
ik anderen misschien mee kwets. De ge-
wone dingen zijn speciaal voor me ge-
worden omdat ik die nu gewoon erg
mis en er naar verlang.'

Sid. DennIs Bakker:

51d. Tristan Quist:

'Ik A\.lObetekent in princilW ,Tn \','ramkrillg in je len'T1. Je moet je op
\'eje manieren aanpa"en a;m het militair zijn. Echt veranderd hen ik
nog niet maar als je bepaalde ding,>ll op tv ziet, heb je zeker een anJefl~
visie o\'er ourlog Jan voorheen. Je zid jl' olltkr" dl.' farnilil' en je vri,'Jl-
den dl' hek week ni('t. Ik Iwh vooral een hechte hand met mijn vriendell
,'J1 dat wa, voor mij nog 11('tmeest aanpassen. :-.Iaar ik heb het zeker
naar mijn zin.'

Mijt/en opsporen (prikken)

Sid. Francols
Gerrlst:

'We proberen met
ziJn allen het certi-
ficaat te halen en
we zullen Indien
nodig elkaar er
doorheen slepen.
Verder Is er In het
thuisfront wel veel
veranderd. MIJn
familie- en vrien-
denkring kan Ik al-
leen nog maar In
het weekend zien
en daar ben Ik dan
ook heel het week-
end druk mee.
Maar In de AMO
heb Ik ook een
nieuwe vrienden-
kring opge-
bouwd:

Ondervraagde leerlingen van de AMO opleiding (A en BCie. le en Ze peloton) vinden vrijwel alle.

maal dat ze in positieve zin zijn veranderd omdat ze zelfstandiger zijn geworden. Ze vinden dat ze

zichzelf beter zijn gaan leren kennen. Ze zijn bepaalde dingen belangrijker gaan vinden. Ze erva-

ren meer te kunnen dan dat ze ooit gedacht hadden. Ze zijn meer na gaan denken over zaken waar

ze vroeger nooit over nadachten. Ze eisen meer gehoorzaamheid en discipline van zichzelf en van

anderen en ze vinden dat ze meer mensenkennis hebben gekregen. Daarnaast geven de leerlingen
aan dat ze meer geduld hebben gekregen, beter weten wat ze zelf willen, zich minder machteloos

zijn gaan voelen. Aardig is ook dat ze vertellen door de dienst niet meer te zijn gaan gokken of

roken. Minder positief is dat het alcoholgebruik bij een ruime helft van de ondervraagden is toege-

nomen. Verder is het opmerkelijk dat vrijwel iedereen vindt meer geduld op te kunnen brengen,

minder agressief te zijn geworden en beter te weten wat ergens van te vinden. Ook denkt twee-
derde van de ondervraagde leerlingen positiever over 'thuis'.

Raadsman fan den Boer

~SJd. Zeeno Asnafy:

: 'lil dt' 11.\10 veral1derje 7.(lwd '.;t"{'srdiikals fy-
: .,lek.Het 7.ii'l rW<lalt7.l1""t' wekelI <'11je moel ('(111:
: doorbiitell. Zodra je ('('/I sot'ic groep I/{'bt, kWI it' :
bij dkilil/ .1/1'11117.ot'kt'll (,lIlIIiill t'fl'llril/g i" edl/ :

II'III/r, dl/t I/et he/pt 111., it' ie w:,rlwal aa/l ;"III,lIId
kwijt 1,<111. Smnt'l/werkt'll zie ik al..\hed hdallgrljk
j'OOf UllZesroep, walll dit 1\ lie basi.lopkidi//X ell
!lier moet ie Ilclle"'I/I'OOf ,\lrak.1ill de toI'Á:O/ll"t
/liet uil /t'l/di IISI'II.'

18. THEMA_._1OO1 '*

Sid. Serge Gloudie:

'In principe ben ik niet veel veranderd maar in een bepaald opzicht wel.
Op de kazerne ben ik gewoon mezelf, maar in de burgermaatschappij
ben ik anders geworden, ben ik me wat volwassener gaan opstellen,
Van de AMO had ik een ander beeld dan ik me had voorgesteld. Dat
kwam omdat ik alleen verhalen hoorde over en van mensen die paraat
zitten. Ik zou bijvoorbeeld heel graag op uitzending wiJlen en dan zie ik
de AMO als een soort voortraject. Net als in een functioneringsgesprek
krijg je in de AMO te horen wat je nog bij kunt sturen (verbeteren)
voordat je de uitzending in gaat. De AMO is in principe niet zwaar als je
maar gewoon goed probeert alles te begrijpen waar je mee bezig bent
(goed studeren).'



AMO

Sld. Richard Weterings:

'Ik ben veel meer kritiek en commentaar gaan
accepteren. Daarvoor had ik altijd overal een
weerwoord op en dat is veel minder geworden.
Daarnaast ben ik veel rustiger geworden.'

Sid. Martina:

'De overgang is zo groot. Ik woon nog maar
sinds enlcele maanden in Nederland. Ik kom von
Curaçao. Ik zit nu in een ander klimaat, ilcmoet
doorlopend Nederlands praten, zelfs de wegen
en de bomen zijn anders dan op Curaçao.
Qua persoonlijkheid ben ik niet veranderd, Ik
ben al 1S jaar de meeste anderen zijn nog moar
17 of 18 jaar:

Sid. Nicole Pasman:

'Ik ben in principe niet veranderd behalve dat ik een ~tuk vrolijker ben (vro-
lijk was ik al). Ik heb het hier naar mijn zin dus dan ben je gewoon vrolijk. Oe
AMO zie ik al~ een ba~i~opleiding die iedere militair moet volgen met alle
up~ en downs.'

De complete Alha groep vall liet ie peloton van de A-Cie.

. .
: 51d. Ferrence Lotterman:

: 'Ik hen mezelf heter gaan len'n kennen. Ik wect nu waar mijn gn'J1-
: zen liggen. 'Vat ik wcl kan en wat ik niet kan, wat ik wel lellk vind •
: en wat ik niet leuk vind.' •..............................................................................

'Ik ben door de AMOopleiding bepaalde dingen meer belangrijk
,gaan vinden. Eigenlijk ben ik hier naar toe gekomen voor de mlll-
:taire dienst. Ik had voordien alles. Ik woonde op Aruba en had
echt alles. Mijnmoeder, mijn vader, mijn familie, een huis, grond
en een hond. Nu ik hier ben heb ik eigenlijk niks en moet Ik hele-
maal overnieuw beginnen en helemaal alleen. Op alles wat ik had,
ben ik weer trots geworden. Duswanneer Ik terug ga ben Ik dat
ook anders gaan zien. Dan zal alles meer betekenen en meer zijn
voor mij dan daarvoor.'

'Ik hc" mij" Ow/ss;.
tuatic am/eH XtllI"
waarderen. Ik vind
het leuk om mij"
mocder te zien, om
,Ie week"",/s Wt'N

tIlwr 'lUis tegalm.
Is ik fIlwr lle Ic,,-

zenit' Xa I'iud ik liet
ollk weer leuk. Het
~nvolle i.ç "" opeens
"nder_ç. Ah je t1l11is-
komt is het gewOlIC
Ileel erg leuk.
Vflllrheen toen ik
. even (lagen van de
week tllUi,ç wa.ç, wa .••.
liet gewone I,eei erg
normaal.'

r-;-;--
lId. Dino Erasmus:

Sid. Rob van Rijbroek:

'Ik ben meer zelfstandig geworden, toen ik
nog niet in het leger zat regelde mijn vader
alles voor mij bijvoorbeeld het ziekenfonds en
zo. Sinds ik hier zit regel ik alles zelf. '

Sid. Angeliko 80ss;ngo:

'Als je niet in het leger zit zie je je vrienden
elke dag en sommige vrienden zie je nu
nooit meer en dan weet je direct wie je
vrienden zijn. En de vrienden die er nu nog
zijn zijn je vrienden gewoon. En hier In het
leger heb ik ook wel een paar vrienden op-
gedaan, geloof ik.'

Sid. Arnold
Beuvink:

'De eerste dag voelde
ik me net een
blliten/ander omdat
jk een Tukker bell.
Dat is IW beilOorli;k
bijgetrokken.
Daamaast vimt ik
fJet fJard trekkeIl om
met veel
verscllillende mensen
om te gaal!. ,
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Verplaatsing per
fiets tijdens oefening

,.

Oefening In Duitsland

Effe rust met
bloemen



, ..
---------------------------- De instructeur

Gezonde afstand

Alain speelt het klaar om mij met zijn enthousiasme boven in de klimtoren te praten. En
mijn angst te laten verliezen van mijn nieuwsgierigheid, waarna ik me vol vertrouwen
overgeef aan zijn instructies om zo voor de eerste keer van mijn leven 20 meter te absei-
len. Daarna wil Alain Thijsen wel praten over zijn werk als instructeur.

Maar de toegenomen aandacht
voor vorming vindt hij echt
een goede ontwikkeling. 'Het is
belangrijk', zegt hij, 'dat de
mannen en vrouwen bewust
worden gemaakt van hun ge-
drag en de gevolgen die dit ge.
drag heeft. Dus de onder offi-
der moet altijd voorbeeld,!!;e-
drag laten zien.'
'Ja, het is jammer dat de oplei.
ding nuw kort is en cr weinig
tijd is voor het kennisover.
dracht', benadrukt Alain nog-
maals. 'Maar als iemand de
K11Sverlaat met z'n diploma
heeft hij z'n rugzak vol met
handvaten en eigen verant-
woordelijkheden en dat heb-
ben we hem op de KMSweten
aan te reiken.'

'Als instructeur heb ik veel te
weinig tijd, ik zou zo graag nog
veel meer willen. Bijvoorbeeld
de leerlingen laten ervaren hoe
het is om commandant te zijn
onder zware omstandigheden.
Zelf heb ik dit wel geleerd in
mijn opleiding en ik heb er
later veel profijt van gehad.
Ik wil mensen absoluut advise-
ren om instructeur te worden
op de K~lS.'
'De opleiding is nu korter ge-
worden en er is nu veel aan-
dacht voor vorming. Vroeger
was het voornamelijk het op-
doen van kennis.' Alain kijkt
daar een beetje ongelukkig bi[
en geeft aan dat hij het jammer
vind dat hij nuw weinig tijd
over heeft voor het overbren-
gen van kennis.

Ralld~11I1111Frilll.' Kllr.,t;en.,

Wat zou je veranderen aan
de opleiding?

Als de mensen dat begrijpen
heerst er een goede werksfeer.
Alleen maar boven de groep
staan is niet goed dan heerst
er geen prettige werksfeer.
Voor mij is die werksfeer
el'ht helangrijk. En een goede
sfeer is ook vorming voor de
aspirant-officieren, ze leren
nu al, hoe ze later met hun
eigen groep zouden kunnen
omgaan. Ik zeg altijd; 'Zie
hoe ik het doe, maar neem
alleen mee wat je zelf als
positief hebt ervaren en wat
bij je past en laat de rest
liggen'.

boven de groep. Dat iH'cft te
maken met je hogere rang, je
ervaring en natuurlijk het in-
structeur zijn. Maar je moet
ook in de groep staan omdat
de kerel het vertrouwen moet
hehhen dat hij ook met een
persoonlijk verhaal bij de in-
structeur terecht kan. Gezonde
afstand, noem ik dat maar. Je
moet zowel samen een biertje
kunnen drinken als ook cor-
recties hmnen aanbrengen.

tuurlijk altijd gebruik van
maken. Soms komen (ex) leer-
lingen, ook nog na de vervolg
opleiding, naar mij toe om me
te vertellen dat het werkt wat
er geleerd is en dan ben ik e('n
tevreden man. En dan gaat
het ook soms over wat ik ze
persoonlijk geleerd heb en
mee,!!;e,l!;even.liet persoonlijk
contact met de mannen bin-
nen (1('opleiding vind ik be-
langrijk. In dit persoonlijk
contact steek ik veel energie
want dan komen ze zelf ook
met vragen en vNhalen.'
'Als instructeur sta je altijd

Alain tovert zijn brede glim-
lach tevoorschijn. 'liet is
heNliik om mensen die voor
dit beroep gekozen hebben
wat bij te hrcn,gen. Zelf hcb ik
hl'! geluk van l'en brede ('rva-
ring binnen dit bedrijf en ik
heb een paar uitzendingen
meegemaakt. Verder hch ik
('cn goede arc (W~lR.I
Timmerman HD.) gehad waar
ik veel van geleerd heh. En
daar kan i\..: als instructeur na-

WMR-IAlal" ThlJsen (30 Jr.). 15In 1991 als

dienstplichtige In Bussum opgekomen voor
de opleiding sergeant distributie en heeft

als dienstplichtig foerier 16 maanden ge-

diend bij 121 Rayon verbinding compagnie

te Ede. Na zijn dienstplicht 15hiJ naar de

KMSgegaan voor de opleiding tot onderof.
ficier bij de cavalerie. Deze opleiding duur.

de zeventien maanden en werd afwisselend In blokken gegeven In Weert en

Amersfoort. Vervolgens vertrok Alaln naar 101 tankbat In OIrschot. HIIIs Inmid-

dels tweemaal uitgezonden: IFOR-II(1996) en SFOR-1I1('971'98). Tijdens deze

laatste uitzending is Alaln bevorderd en WMR-Igeworden. In augustus 1998 is

hij op de KMSIn Weert als Instructeur begonnen. Morgen vertrekt hiJ naar het

KeT,voor een nieuwe uitdaging.
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De raadsvrouw

Een ander geluid
Geen zin in een cursus
'Nou daar heb ik dus hl'lemaal geen zin in, een
hele week van huis, cursus in Den Haag', Cara
heeft niet eens de tijd om dag te zeggen als ze
hij haar goede vriendin Sylvia binnen valt um
eens even lekker te klagen over wat haar nu
weet overkomen is.

Sylvia is heel verhaasd: 'Heb jij geen zin om
naar een cursus te gaan? Vroeger vond je dat zo
leuk, afwisseling, nicuwe dingcn, 's avonds
doorzakken met collega's. Dat moet dan wel een
afschuwelijke cursus zijn.'
'Kou dat is het ook', zegt Caro, 'Ik moet eell
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heel ingewikkeld nieuw computerprogramma
onder de knie zien te krijgen en ik kan nog maar
net overweg met wat ik nu moel gebruiken. Bij
die vorige cursus snapte de in~tnKteur ('r wel
alles van, maar kon hij het absoluut niet uitleg-
gen. Nu zit ik met de brokken, want een volgen-

:>

de stap kan ik dus helemaal niet zettelt.
Bovendien word ik hartstikke gek van de hek
dag voor dat bedd~cherm zitten, ik kan dat met
mijn oude ogen in mijn oucic' hoofd allemaal
niet meer zo goed.'
Sylvia schenkt eerst maar eens een troostend
borreltje voor de licht ontredderde Cam in, dat
helpt tegen v{'d kwaad.
'fkhh('n jullie geen ARHOregels tegen te lang
beeld~cherm-turen'!', vraagt 7.ebezorgd. Dat is er
natuurlijk wel bij l'en grote organisatie als
Oefensie, alleen houdt Caro zich niet aan de rc-
gel~omdat 7.C veel tijd nodig heett om haar ad-
ministratie op orde te houden.
Cara zegt: ' Ik vind het best leuk om nieuwe
dingen Ic leren en ik vind ook dat mensen van
mijn leeftijd nog heel wat kunllen leren, allel'n
gaat het anders dan vroeger, het kost meer tijd
en ik moet meer oefenen voor het op mijn
harde ~chijf ~taat.'
'Dan moet je dat op je werk ook eens toegeven,
dit soort dingen leg je daar vast nooit', vindt
Sylvia.
Dat is ook waar, hovendien he(lenkt Caro plot-
~eJjngdat er over twee maanden nog een cur~L1S
gegeven wordt. Als ze zich daar nu voor opgceft
en wat hulp vraagt bij het huidige programma,
dan moet die cursus toch gaan lukken. Maar ja,
hulp vragen i~ook weer zoiets.
liet bliikt dat dit soort zaken in Sylvia's civiele
wereld wat eenvoudiger liggen: bijscholing is op
lllecr vrijwillige basis, ie gaat niet zo gauw af al~
je iets niet kunt ell de loopbaanlijnen liggen in
de cateringwereld, waar zij werkt, ook voor ou-
deren wat flexibeler.
Cara: 'Als je bij ons eenma,lt een carrièrelijn
hebt en je bent boven de 45 dan kom je daM
haast niet In('er af. En je moet alle cursussen wel
volgen, anders kom jc weer niet in aanmerking
voor een volgende functie. Ik weet zeker dat cr
e{'n moment komt dat ik hl'1eIllilalniks meer
wil kren, ook okt van de meest super didac-
tisch geschoolde aantrekkelijke instmcteur'.
'Nou dan kom je maar bij mij afwassen cn de
flcsscn leeg drinken. Ook hcel belangrijk, maar
zorg eerst lllaar dat je nog et'n bt'etje leuk werk
hebt de komendt' tijd.' Sylvia zou het wel gezel-
lig vinden met haar vriendin samen te werken,
maar ze heseft maar al te goed dat ook \'oor mo-
derne oudere vrouwen een goede pensioenop-
bouw van groot belang is. Daarna komt hct
goede leven onder het genot van ecn volgend
glaasjc wijn. Vt'cl zun voor Sylvia en nooit mt'er
naar de cursus voor Cam.

Raadsl'rollW JOllIl Mams

*
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De instructeur

LEe-week bouwt aan natuurlijk
leiderschap

Nederhof: 'Ik wil mensen stimuleren om natuurlijk leiderschap te ontwikkelen. Hiermee

bedoel ik leiderschap dat voortkomt uit de eigen opvattingen, houding en talenten. Ik leg
de nadruk op individuele kwaliteiten, omdat leiders die op een natuurlijke manier sturen

geloofwaardiger overkomen.

Dt rkJt"l:fli't3, " J<l<
5JEi"\ ".
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Iemand die \ll'l:hts met aange-
leerde trucje\ eeTlrol \peelt is
reuze vermoeiend \'oor anderen
en voor zichzelf, doordat cr
gl't'rl match is tll\\t'J1 het ge-
voel, de houding en het gedrag.
Bovendien i\ de kan\ groot dat
twt aangl'll'cHll', kUI1\tmatigge-
toonde gedrag hem in de steek
laat <lJsdl' rol niet helemaal
pa\t, bijvoorbl'l'ld iJl crisissitu-
atic\. Een lcidinggevendc moet
dus contact kunnen makell met
zijn gevod. In dl' zorg vonr zijn
personeel moet hij zijn ge\"(lel
mec laten tcllen. Hij moel zijn
geHwl nwe latell spH'kl'tl hij
het neTllenvan be\lissingeTlcn
oop;hebben voor dl..'bl'hueften
vall de <I111ler.l.l'idinggl'\"l'1l
zonder lllt'nselijkheid is geen
goed !eidcr\chap.'

Sterke kanten

'lJitlwtekent dat je tijdens het
opleiden rekeninp; houdt met
de sterkl' kanlt'n van l1et indi-
\"idu. Ik 1'l'r\OOnmoet zich hc-
wust wOH1envan zijn kwalitC'Î-
tetl en talenten. Hij mod die
kwalitl'iten hij zichzelf ontdek-
ken en tcvcns ervaren wat de
hijdragc i\ van zijn houding l'n
gedrag aan dat van anderell.
liet hehbcn van bijvoorbeeld
analytiKh \'crmo).\cn, vakbl'-
kwaamllt'kl, dominantie of el'n
charme kan de b.1\isgaan \'or-
mCllwaarop icmand zijn na-
tuurlijk 1l'il!l'rKhap ba\l'l'rl.
~odale eTlcommllnicatie\'c
\'aardighl'id \'ormt het mediulll
Waartlll'l' Ilt't lcidl'TKhap tot ui.
ting komt. liet ge\"{llgis dat cr
cetl robuust en pluriform offi-
cierskorps ontslaat waarbij ic-
dere leidinggevende uitgaat
\'an zijn of haar sterke punten'.

Nederhof 'egt uit hoe de
Lfe-week eruit ziet:

'De LF.C-Ivl'ekis l'l'n helangrq-
ke \dlakel in dl' leiderSC"haps-
vorming",die stMt met diverse
bivakken en culmineert in l'en
]'rakt isdll' Ikdrijfsintroductie.



De instructeur

Frans Nederhof is organisatiepsycholoog aan het Koninklijk Instituut voor
de Marine (KIM) te Den Helder bij de sectie Human Resource Management.

Een van zijn taken is training en vorming van militairen. Hij organiseert jaar-
lijks een Leiderschap en Communicatie-week (LEC-week) voor aspirant-offi-

cieren in het vormingscentrum Beukbergen te Huis ter Heide. Doel van deze

LEC-weken is dat deze mensen kennis opdoen over communicatie en leider-

schap, en vooral vaardigheden en attituden daaromtrent ontwikkelen zodat

ze beter voorbereid zijn op hun toekomstige leidinggevende functie.

Tijdens de tEe- week bootsen
we een situatie na die overeen-
komsten hedt met de ledge-
meens(:hap op een schip. De
weel.:wordt buiten het Klfl-fge-
houden in het \'ormingscen-
lrum BeukbergelI. Het is een
\'olle week met dagen van 9:00
tot 21 :00 uur. De groepen die
uit ongeveer twaalf personen
bestaan zijn willekeurig samen-
gesteld, ongeacht gesladll,
dienstvak of eventuele relaties
binnen de groep. Iedereen is in
burger, om het e(fect van
rangsverschillen te minimalise-
ren. Tijdens de introductie
wordt de deelnemers geHaagd
vertrouwelijl.: om te gaan met
de informatie die men van el-
kaar te weten I.:omt. De week
heeft het karakter van een la-
boratorium waar men met het
eigen gedrag kan experimente-
ren. l.eren gebeurt aan de hand

van de feedback die door de
mede-cursisten en door de hl'-
geleiders gegeven wordt.'

Diversiteit

iedere groep wordt beleid door
een hoofdtrainer en een co-
trainer. Deze trainers komen
zelf ult de marine en zijn so-
daal wetenschappers, geestdijk
verzorgers of officieren met fee-
ling voor het vormingswerk.
De hoofdtrainers zijn ervaren
in het trainen van groepen.
Co-trainers zijn jonge, inspire.

rende mensen waarvan in de
organisatie gebleken is dat zij
communicatief sterk zijn. Van
de trainers wordt gevraagd dat
ze zelf goed leiding kunnen
geven om zodoende een goed
rolmodel te kunnen zijn, dat ze
gocd feedback kunneIl geven
en ontlokken, dat ze in kunnen
spelen op de behoeften van de
deelnemers, en bedreven zijn
in de methodieken van het

groepswerk. De trainer.s wor-
den door cursussen hierin ge-
traind. Erwordt naar gestreefd
om de twee trainers per groep
complementair te laten zijn,
dus burger en militair, gestruc-
turet'rde benadering naast een
vrijere henadering, enzovoort.
Dit om de diversiteit in bena-
dering te v('(groten cn zodoen-
de beter aan te I.:unnen sluiten
bij de kwaliteiten van de trai-
nees. Vanwege de lange dagen
worden de tal.:en van de trai-
ners onderling afgewisseld.
Terwijl de een een bep.lalde op.
dracht begeleidt, observeert de

ander. Zo kunnen ze cll.:aar
feedbacl.: geven en elkaar hel-
pen zkh verder te ontwikkelen
in het trainingswerk.

Trends

Nederhof vindt de aspirant.of-
ficierell veranderd: 'Ik merk dat
ze steeds vakelom meer feed-
back vragen, om geconfron-
teerd te worden met zwakke
punten, alsof ze dit van huis
uit niet meel.:rijgen. Ook neemt
de diversiteit van de deelne-
mers qua sociaal-economische
achtergrond, werkervaring,
vooropleiding en gezinssituatie
toe. Opmerkelijk vind ik dat as-
pirant officieren steeds opener
worden in het bespreekbaar
maken van hun gevoelsll'ven'.
Een ontwikkeling die Nederllof
hij de huidige generatie hoofd-
trainers waarneemt, is dat veel
hoofdtrainers naar manage-
mentfuncties promoveren of
met leeftijdsontslag gaan en
dus niel meer inzetbaar zijn.
Hierom moeten co-trainers zo
vroeg mogelijk benaderd wor-
den l'n verder ontwikkeld wor-
den lol hoofdtrainers.
Nederhof: 'Hoewel de lIll'este co-
trailll'rs niet predes weten waar
ze aan beginnen, blijkl'n zij bij-
zonder enthousiast. Ze zijn deel
van de grol'P en krijgen zelf ook
inzicht in het effect van hun
eigen houding en gedrag. Ze
kunnen zichzelf zijn en leren het
groepsproces natuurlijk te bege-
leiden, de verantwoordelijkheid
bij de groep te durven leggen.'
Frans Nederhof vindt niet dat
er voldoende aan de vorming
van de militair wordt gedaan:
'Je I.:unt nooit genoeg doen aan
leiderschapsvorming. Wel
wordt er met de LEC.week een
gezonde basis voor de ontwik-
keling van natuurlijk leider-
schap gelegd.'

I<I/I/dm/(//I Laurmlll.farcdis
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De raadsvrouw

Een burger wordt militair

Terwijl het ritueel van baksgewijs zich voor ons afspeelt, hoor ik dat er op

de achtergrond muziek gespeeld wordt. Het is niet om aan te horen, zo

vals. Ik krijg de slappe lach, maar weet mijn gezicht gelukkig in de plooi

te houden. Het voelt vreemd aan om hier te zijn. Hier sta ik dan, strak in

de houding, acht te geven, in kleding gehuld waarin ik me eigenlijk hele-

maal niet op mijn gemak voel.
Plotseling hoor ik een harde stem in mijn linkeroor. Of ik mij even wil

melden bij de chef inwendige dienst na afloop van baksgewijs. Het klinkt

onheilspellend. Heb ikweer iets verkeerds gedaan?

Hetis ochtend,
net iets voor
acht uur. Een

koude oktoberoch-
tend. Baksgewijsop
het bokkenve1dje van
het Koninklijk
Instituut voor de
Marine. Ik heb moe-
ten rennen om op tijd
te zijn, maar ik ben cr.
Ik ga netjes op mijn
plek staan en het
appèl begint. Het bok-
kenveldje staat vol
met adelborsten en

aspirant beroepsoffi-
cieren, netjes gekleed
in hun dagelijks tenue,
klaar voor de inspec-
tie. Onze bak (peio.
ton) aspirant officie-
ren, telt achttien
hoogopgeleide man-
nen en vrouwen.
Zeven artsen, twee
tandartsen, drie gees~
telijk verzorgers, twee mensen die in de VOOT-

lichting gaan werken, één waarnemer, één vlie-
ger, één jurist en één automatiseringsexpert.
We zijn de meest rommelige en op dat mo-
ment waarschijnlijk ook de meest eigenwijze
groep van het KIM.We hebben er ook de kort-
ste opleiding. In vijf weken maar worden we
ingewijd in de leefgewoonten, regels en ritu-
elen van de Nederlandse Marine.

Hoe ben ik eigenlijk in deze situatie verzeild ge-
raakt? Ik was altijd zo blij dat ik een vrouw ben
en daarom niet in dienst hoefde. Waarom doe ik
dit eigenlijk allemaal?
Het begon allemaal begin 2000. De dienst

26. __ ._1001 ~

Humanistisch Geestelijke Verzorging had nieu-
we raadslieden nodig. Na een uitgebreide sollici-
tatieprocedure had ik dan eindelijk de baan. Om
me goed in te werken, werd me aangeraden mee
te doen aan een opleiding aan hel KIM. l\:iksbij-
zonders, iets van rangen en standen, bmggetjes
bouwen en samenwerkingsoefeningen. Dat er
sprake zou zijn van een echle militaire vorming,
drong pas later lot me door. Ik had het kunnen
weten, maar toch. En zo begon ik een 'militaire'
carrière samen met zeventien anderen. De eerste
twee weken binnen blijven, waarin we een uni-
form toegemeten kregen, enkele exercitie oefe~
ningen moesten doen en vijf dagen op bivak
naar Texel mochten.

Met de dood in de ogen
Vijf dagen, wat zijn nou vijf dagen? Deze vijf
dagen zal ik niet snel vergeten. Het programma
bestond uit alleen maar leuke, avontuurlijke
dingen. Peddelen, abseilen, lopen, wachtlopen,
een vlot bouwen, catcrawlen, fietsen, kamperen
op camping Nooitrust, slapen in rioolbuizen en
bruine bonen met varkensvlees. Allemaal wel
wel van het goede. Voorlopig voor mij geen
bruine bonen meer, dus!
Tijdens een van onze wandeltochten liepen we
door een natuurreservaat op Texel. Het was
prachtig. Samen met een van de artsen liep ik

vooraan toen we mid-
den in een kudde
langharige koeien te-
recht kwamen. Alle



koeien deden snl'l e('11stapjt>opzij toen \\'e
\'oorbij liepen. Behalve één koe. En dat was de
stier. Recht \'oor ons bleef hij stil staan. ons
enigszins dreigend opnemend. Toen werd ik
overspoeld door paniekgl.'vol'lens. Ikh ie net
een nieuwe baan en dan wordt je geschept door
een stier.. .. Niet de manier van sterven die ik in
gedachte had. ~lijn baksgenoot merkte het en
zei:' Gewoon doorlopen, stilstaan kan hij opvat-
ten als een dreigement.' En toell ik dat deed,
deed onze langharige vriend inderdaad lang-
zaam een stapje opzij.

Eell van de andere elementaire dingen die je
leert als je in dienst komt is de infex, oftewel.
netjes in het gelid staan, acht kunnen geven en
mar(:heren. Het zal voor de mariniers die ons dit
wilden leR'n niet altiid een even gemakkelijke
klus zijn geweest. 'Als jullie in hel gelid staan,
kijk je strak voor je uit. Je kijkt niet links, niet
rechts en als er iemand naast je neervalt dan is
dat een typisch geval van jammer!'
~Iaar daar waren de zeven artsen het niet mee
eens. Zij hadden immers de ('cd van Hippocratcs
afgelegd. En er was meer, zoals het devies dat
pijn fijn is en een emotie die je uit kan schake-
len. Dat alles was bij de artsen wel eens aanlei-
ding tot discussie. Direct gehoorzamen: neuh ... !

standen. Daarnaast zijn er ook nog meer prak-
tijkgerichte lessen in zelfhulp. kameradenhulp,
hoe blus je een brand aan boord en hoe ga je
om met een wapen. Ook huilen de lesuren
waren cr veelleermomenten. Zo werden we re-
gelmatig 'gecorrigeerd' in ons gedrag door zowel
andere medewerkers aan h('t KIMals door onze
medestudenten, de adelborsten. Met name als
het ging om onze manier van kleding dragen en
naast wie je wel en niet mocht gaan zitten als je
een bepaald tenue aanhad. Hoewel het leerzaam
wa~, namen we ze de opmerkingen niet altijd in
dank af.
Ook mijn bezoekjc bij de chef inwendige dienst
heeft mij een bclan,l!;rijkinzicht gegeven:

CID: Liep jij gisteren langs de vlaggenparade?
M: Jo, dat klopt?
CID: En waarom heb jij geen acht gegeven? Heb je

dat nag niet gehad in de lessen? (strenge
toon)

~1: Jawel..., ik wist ook niet meer precies wat ik nou
moest doen. .... ik liep in burger. ..dan hoef je
toch niet te groeten ...?

CID: Nee, niet te groeten, maar wel stilstaan en acht
geven ...

M: Nou, dol zal ik na ons gesprek zeker nooit
meer vergeten, donk u wel...

De raadsvrouw

Behalve
bivak en
infex krijg je
op het KIM
als begin-
nend officier
ook nog an.
dere vakken,
wals militair
slraf- en
tuchtrecht,
geschiedenis
en rangen en

En met een vriendelijke glim-
lach ben ik 'm daarna ge-
smeerd ....

Toekijken
Inmiddels ligt de periode aan
het KIMalweer enkele maanden
achter mij. Het zijn vijf weken
die indruk op me hebben ge-
maakt. In korte tijd kreeg ik
veel facetten van het marincie-
ven te zien. Een leerzame tijd

• f~.'"~..,-;:~ •.""1" ti waarin ik dingen mocht doen
' ..-"" .,~ ;,~::::
~ :""Jt.~' .•.''''''.• ~ -.,;'.-i',_ £ 't;' """ •.••~i:1t~waarvan ik nooit gedacht had.' ~ -~.1"'''''fT",'''" ,~ •....••••~<'-~~.'" j;;-.,';tIt. I -;'-;-j
"';'f •.•<F;:_t"i~F.;-r<L-:,,-"l' '."'" r ( .-"ift:f:-~iû' dat ik die ooit zou doen. Ik werkQ~h~t nu als humanistisch raadsvrouw

f, _' op marlllekazerne Erfprins waar ook de eerste
. mlhtatn: vorming \loor matrozen plaatsvindt.

Af en toe ga ik mee op hivak, maar dan hoor ik
bij het kader. Een vreemde gewaarwording om
nu aan de andere kant van de opleiding te
mogen kijken. Zo heb ik ook de betrokkenheid
van de hegeleiding leren kennen en wat er alle-
maal bij komt kijken om mensen op een juiste
manier wegwijs te maken in het militaire appa-
raat. De matrozen worden hard aan het werk
gezet en ik mag toekijken. Na afloop van zo'n
militaire vorming zie je tijdens het defilé, wan-
neer de oudl.'rs langs komen, de trotse gezich-
ten van de matrozen. Ze hebben het loch alle-
maal maar gedaan met hun bak. En daar deed
ik het ook voor. Weten wat het is om gemilitari-
scerd te worden, al was het maar voor vijf
weken. En ja, nooit gedacht dat ik hiertoe in
staat was. Dus daar ben ik eigenlijk ook wel
trot~op.

Raadsvrouw .\1orit'ke 1'11/1 Veen

*•
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svv: paarse opleiding
Met even veel gemak bestiert adjudant Ad Kleiberg een groep korporaals als een groep

generaals, Het plezier van het imtructeurzijn straalt van hem af. Zijn enthousiasme werkt
aanstekelijk op de cursisten,

I

28. T><t""'_'_200! *•

'Over !let al~emeen hebben wij
op het SVV H)geh van diverse
pluimage in huis, Ik populatie
cursisten komt uit de vier
krijgsmachtdelen. Daardoor
hebben we alkrll'i verKhilll'n-
de rangen maar ook ,"erschil-
lende (krijgsmacht-) culturen
in de klas. Een paMse opll'i-
ding, dus!' Ad:' Je wisselt ken-
Ilis van dl' "('rschillende kriigs-
machtdelen uil. Ik vind dat wel

mooi. \Vaar we Haar toe willen
is dat het instructeursbestalld
ook paars wordt. Tenslotte
voelt eell 111l:.:htmachtinstnK-
teur makk('lijkcr aan wat lucht-
machtlTlellSell beweegt. \Ve
willen dus toe llaar ecn paarse
organisatie. Dilt is Iwt streven
binnen onze school, I)e KMAf{
hceft niet alleen een KMARcul-
tuur Jllaar bovendien hel ken-
nisniveau wat dailrop aansluit.

Een K\lAR instructeur kan dus
"cel meer uit l'igen ervilring
puiten en dat werU ('en stuk
makkelijker.

Heel de mem

Ad vindt zijn werk als instruc-
teur op de SVV andl'rs dan bij-
voortll'eld d,1t V,1r1een instruc-
teur op een A/I,H) opleiding.



'Veel type lessen lijken op het
eerste gezicht niet militair
maar ze zijn wel degelijk van
belang voor uitoefening van de
functie van militair in het mis-
siegebied.' flij noemt in dit wr-
band de les!>enStress en
Trauma, ~facht en Ethiek eH
Interculturele Communicatie:
'Deze le!>!>enhebben gemeen
dat ze gericht zijn op het heel
blijven van de mens in de mili-
tair in vreemde situaties. Het is
van groot belang dat je zoveel
mogelirk dezelfde hril op houdt
in het missiegebied. Als je bij
terugkomst in de spiegel kijkt
moet je daarin geen ander
mens zien dan toen je vertrok.
De lessen ~1acht en Ethiek wor-
den in team- teachingmodel
sameJl met dl' raadsman gege-
ven, bij de lessen Stress en
Trauma is een psycholoog als
adviseur beschikbaar.'
'\Ve vangen als instructeurs na-
tuurlijk ook wel signalen op.
Bij de lessen Stress en Trauma
komen soms negatieve ervarin.
gen naar voren van een eerdere
uitzending. Dat geeft herken-
ningspunten voor de cursisten.
Een enkele keer is er sprake van
niet goed verwerkte traumati-
sche ervaringen. Dan verwijs ik
die cursist door.' Nog niet zo
lang gelet..!envertelde een mili-
tair hem zoveel dingen uit de
les te herkennen waar hij nog
mee worstelde, dat na enig
overleg is besloten deze militair
vooralsnog niet uit te zenden.
Ad ziet dat als zijn verantwoor.
delijkheid, als mensen nog pro-
blemen hebben door een vori.
ge uitzending.

Prestaties

Owr bijscholing zegt Ad
'Iedere week vindt er een week-
evaluatie plaats. Omdat de cur-
sisten cijfers geven op een aan-
tal scoreonderdelen van elke
les is er zeer regelmatig feed-
back. De waardering van de
cursist is een indicatie voor de
prestatie die de instructeur le-
vert. Dit helpt je om bij te stu-
ren als dat nodig is. Het is be-
langrijk om boven de stof te
staan, gekt op de valkuilen in
dl' leerstof. Daarnaast werken
wc met zogenaamde kwaliteits-
kringen. Dat zijn alle mensen
die op enige wijze met l'en vak
te maken hebben. Die gaan up
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gezette tijden rond dl' tafel zit-
ten, zoals AIII, de GVen ande.
ren. De les-evaluatie formulie-
ren spelen uiteraard een rol bij
dit overleg. En er wordt gespro-
ken over de ultvoering en hd
lesm,1teriaal van de cursus.
'De insteek van korporaals en
generaals is heel verschillend
omdat het basisnÎveau van ge-
neraals hoger ligt. Als instruc-
teur pas jC'je daarop aan. We
hebben voldoende differentia-
tiemogclijkheden vanuit de
leerstof. In lId algelllCen kun je
zeggen dat bij hoger gegradu-
eerden de lessen worL!en aange-
past. De SVV lewrt kortom
maatwerk.'
'Op de achtergrond speelt je
eigen llitzender\'aring altijd
mee. Sommige dingen begrijp
je sneller. Ik ben in 98/99 met
de Extraction Force in
~tacedonië geweest. Dat was in
het begin redelijk Spartaans.
We kwamen binnen in het
kader van ccn crashactie bij het
17e Regiment Para Troopcrs
van de Fransen. Er was heel
weinig geregeld op het gebied
van huisvesting, sanitair. m,1al.
tijden enz .. Wat dat !x'trcft is
het prettig dat ik in oktober
weer voor een weck naar
Bosnië kan gaan om voor de
SVVde situatie te bekijken en
om daar eC'naantal opleidings-
aspecten te evalueren. Het is
ook voor de cursisten belang.
rijk om je actuele waarneming
met hen te kunnen delen.'

Raadsmllll Kees R(ull

De School voor Vredesmissies (SVV)maakt deel
uit van het Opleidingscentrum Manoeuvre
(OCMAN)en Is gehuisvest op de Bernhard-
kazerne in Amersfoort. De SVVomschrijft zijn
missie als volgt: de kerntaken van de SVVzijn
gebaseerd op het trainen en opleiden van
zowel militair als burgerpersoneel van de
Nederlandse krijgsmacht, voorafgaand aan een
uitzending voor peace-keeplng of humanitaire
operaties. Het opleiden richt zich vooral op
personen die op Individuele basis worden uit-
gezonden. De taak van de SVVbij het opleiden
van eenheden kan Advies &- Assistentie zijn.
Tevens Is de SVVmonitor van de Algemene
Crisisbeheersing-opleiding. De SVVheeft ech-
ter nog een kerntaak. Full-servicegerichtheid
heeft ertoe geleid dat Personeelszorg voor, tij-
dens en na een uitzending een prominente
plaats binnen kerntaken van de SVVheeft ge.
kregen. De opleidingsgang die een individu of
een eenheid volgt, wordt bepaald door het
missiegebied. Door het continu updaten van
de informatie waarover de SVVbeschikt,
wordt de cursist zo ac:tueel mogelijk opgeleid.
Naast missiegerichte Informatie, biedt de SVV
een aantal modules aan die specifiek op de in-
dividuele militair zijn gericht. Voorbeelden
hiervan zijn Macht &- Ethiek, Stress &- Trauma
en First Contact &- Onderhandelen. Door een
gevarieerde hoeveelheid aan vakkennis binnen
de SVV,wordt een zo goed en compleet moge-
lijke opleidingsgang gecreëerd. Naast de mls-
slegerlchte cursus die het Individu doorloopt,
biedt de SVVtwee cursussen aan die gericht
zijn op het opleiden van eenheden: de
Instruc:teurscursus ACSen de cursus Projec:t-
officier ACB.Bij eerstgenoemde cursus krijgt
de cursist leerstof en dldac:tlsche vaardigheden
aangereikt om de ABC-onderwerpen bij eigen
eenheid over te dragen. De Projectofficler-cur-
sist krijgt vaardigheden aangereikt, waarmee
hij bij de eigen eenheid een opwerkprogram-
ma, voorafgaand aan een uitzending, kan
voorbereiden en evalueren.

'i.. THEMIl_a_2001' 29



Test: Wie is wie en wie zegt wat?

I

.........C]{]Citaten:
, De angst leeft dat als de instructeur te vrij

gelaten wordt, dat het dan niet goed gaat.

Ntll/m? Ci/lIl/t?

2 Als je bij terugkomst in de spiegel kijkt moet
je daarin geen ander mens zien dan toen je
vertrok

J Dat de normen van de AMO niet mijn normen
zijn bederft zeker niet het plezier in mijn werk

4 Liefdeis soms zo mooi dat het haast pijn doet

Cilatll?

.{J

S Vaak gaan mensen er te gemakkelijk vanuit
dat het met de kwaliteit van de instructeur
wel goed zil

6 Ikwil graag mensen helpen een natuurliik
leiderschap te laten zien.

7 Je moet zowel samen een biertje kunnen drin-
ken als ook correcties kunnen aanbrengen.

{J

Cildt/I?

Citt/at?

Nilt/III?

IV

V

A Adjudant Ad Kleiberg

B Majoor Rob Bogers

C Luitenant William Thuis

D WMR-l Alain Thijsen

E Frans Nederhoff

G Sergeant 1 Marc van Dijk

F Eerste luitenant Weerdmeester

Namen:

Oplossi1l1o; voor 1 :'icptcmher 2001 opsturell naar:
I~url'au HKR\l/ Redactie Thema • t.a.v. l\laureell Rambaran
Frederikkazerne gebouw 106 • MI'C SH a
Antwoordnulllllll'r 9:mOS • 2509 VII Den Haag
O.\'.\'. Tt'st: wil' is wie in Thema 8

Olld/'r de jui.lle illLelhlcr.\ lI'onll {'/'IIelJ ilPlI Vlln j50,- vcr/ooI

VI

Xalll1/? Citaat?

NAAM: _

ADRE.S: _

POSTCODE: PLAATS: _

30.THl •••.••-.-2001 "* VII

Naam? eitdllr?



RaailsliedCll

OIRSCHOT DEN HELDER DUITSLAND/RHEIN- AMERSFOORT
UITGEZONDEN TOT R.P. (Rob) Geene DAHLEN K.I.( Kees) Roza
NOVEMBER 2001 Werk 0223652405 J.w.F. lulman Werk 033 4606663
1.l.(lmmy) Beiier Miltel '06 209 52405 Thuis 004942818441 Millel '06500 7051
Thuis 073 6445711 Thuis 0223 644487 GIM 0620616521 Thuis 0206J23785

NUNSPEET APELDOORN ASSEN VOLK EL
J.Oacques) van den Blink J.J. Oaap) Geuze N. (Norbert) de Kooter G. (Gerard) Inels
Werk 0177 466210 Werk 055 3573741 Werk 0592358573 Werk 0413 278305{4
Millel '06 530 66250 GIM 0651845837 Miltel '061418173 Miltel '065106306
Thuis 0575574317 Thuis 0302J4J2J5 Thuis 0592 318747 Thuis 0243229069

ERMELO WOENSDRECHT WEERT SOESTERBERG
J. Oan) den Boer A.(Adriaan) Heemskerk F.C.M. (Frans) Kurstjens '.P. Ooke) van Straaten
Werk 0341477716 Werk 0164692617 Werk 0491582700 Werk 0346 JJ6093{92
Miltel '06 533 77716 Millel '064962657 Thuis 0486421278 Miltel '06 524 6090{92
Thuis 0321 318934 GIM 0620617945 Thuis 0102251305HUIS TER HEIDE

STEENWIJK LEEUWARDEN E.H.(Marlies) laureijs loosten
Werk 0346 312944H. (Harrie) Bols l.W.A. (Bart) Hetebrij Thuis 0306923149

Werk 0521 348194 Werk 0582346826
Miltel '065328194 Mille; '065196826 DUITSLAND/SEEDORF
Thuis 0503187169 Thuis 0516513579 8.).T. (Ben) van der linden

Werk 00494281751 1956
CURAÇAO BREDA Miltel '065945950
C.C(Tineke) Dekker Hundling C. (Carine) van Hinte Thuis 00494281956189
Werk 005999 4637140 Werk 0765273609
Thuis 00 5999 7361709 Miltel '06529 3609 DEN HELDER

Thuis 0499 571843 lAM. (Lauran) Marcelis
APELDOORN Werk 0223 612089
A.B.(Adri) van Deurzen DRIEHUIS Miltel '06 209 52089
Werk 055 3573740 A.H.T. (Ad) Hornis Thuis 0765602540
Miltel '06573 3740 Werk 0251 161282
Thuis 0522262273 Miltel '06219282 EDE
GIM 0651123473 Thuis 0302937808 J.J. Ooan) Merens

Werk 0318681611
SCHAARSBERGEN HUIS TER HEIDE Thuis 0263629741
M.j.(Marias) van Dorp K.M.( Karen) Joachim
Werk 0263532776 Werk 0346 352944 DE PEEL
Miltel '0656433776 Thuis 0204904824 UITGEZONDEN TOT
Thuis 0511224944 DECEMBER 2001

DOORN J.G.J. Oan) Nauts
DEN HAAG E.A. (Erwin) Kamp Thuis 0475531811
Plv. Hoofdkrijgsmachtraadsman Werk 0143471638
J. Flokstra Miltel '06202 1638 HUIS TER HEIDE
Werk 0703166291 Thuis 0343578031 H.F. (Hugo) Remmers

Miltel '06 564 66291 Werk 0346 352944

Thuis 0235426456 GIM 0620616317
(Per 1.09.2001 leedor!)
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