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KMA volgt opleiding kunstvakdocenten

Minister Hennis
De persvoorlichter van demissionair defensieminister Hennis heeft bevestigd dat wordt overwogen de
Defensie Academie (voorheen KMA) te Breda te sluiten. Ervaringen bij de opleidingen voor
kunstvakdocenten wijzen uit dat de operationele kwaliteit van aanvullend opgeleide tweedegraads
docenten acterend in het VHO in dat specifieke vakgebied niet tot ernstige kwaliteits-devaluaties zou
leiden. De minister hoopt op bruikbare paralellen met de onderofficiersopleidingen. Met aanvullende
modulen zou een sergeant-majoor op luitenantsniveau gebracht kunnen worden en daarmee de
officiersopleidingen overbodig maken. Een besparing die ongeveer 6 miljoen op jaarbasis zal
opleveren.
Door middel van korte modules kan een sergeant-majoor zich kwalificeren voor de officiersstatus. Te
denken valt aan inleidingen in ‘inzet luchtmobiele infanterie’, ‘operationele ondersteuning’’, ‘strategisch
gebruik van kernwapens’. Binnen het ministerie rouleert een lijst van 32 van dergelijke modules die de
adspirant leidinggevende zou moeten kwalificeren voor officiersbevoegdheden.
Enthousiast is de minister over het onderscheid tussen start- en vakbekwaamheid. (SB en VB). Een
wachtmeester SB beschikt over leidinggevende bekwaamheden tijdens vredesmissies. Te denken valt
aan de bevoorrading van de kantine, zorg voor het materieel en H&R taken. De onderofficier VB kan
ook tijdens gevechtshandelingen zijn manschappen aanvoeren en zo het bestaande officiersoptreden
overbodig maken. Orde zal geen probleem zijn.
Het Vennootschap Onderofficieren Kwaliteit Controle (VONKC) oppert nog enige bezwaren en zoekt
haar weg binnen de ordening van het militair systeem. De officieren-belangenverenigingen NOV,
ProDef en PVMO achten de hele operatie een degradatie van de operationele kwaliteit van ons leger.
Maar defensie is bekend met hiërarchische structuren. Het ziet er naar uit dat de Generale Staf haar
zin zal willen doorzetten en de minister positief zal adviseren.
Ervaringen met internationale oefeningen zijn niet onverdeeld gunstig. Een Nederlandse
Wachtmeester VB heeft tegenover buitenlandse collega’s uit te leggen waarom hij eigenlijk geen
majoor is. Hennis vindt dit echter niet opwegen tegen de voordelen van de beoogde bezuinigingen,
inkorting van de promotielijnen en bijbehorende salarisschalen.
Voormalig KMA-directeur kolonel b.d. Jos Hadderingh kreeg opdracht het gesprek met de
kunstopleidingen op te starten en een draaiboek voor de sluiting van de Defensie Academie op te
stellen. Hiervoor wordt 3 jaar de tijd genomen.

