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Veiligheid & Vakmanschap

Je VMBO-diploma op zak, je hebt gevoel voor techniek en 

je houdt van sport? “Kies Veiligheid & Vakmanschap”, zegt

 Defensie. “Je leert een vak, je beleeft volop avontuur én het 

is de stoerste opleiding ooit!” Waarheid of reclamepraat? 

AMT onderzocht het.

Maart 2010. ROC Deltion College in
Zwolle moet het deze week doen
zonder Pascal, Aymen, Martijn,
Glen, Nick, Miranda en Kees. De
zeven aankomend BedrijfsAuto-
Technici lopen een week stage in
de werkplaats van het herstelpelo-
ton van het 103 ISTAR Bataljon in
’t Harde.
Daar is de bezetting minimaal. Een
groot deel van de militaire auto-
technici is op oefening. Toch wor-
den de leerlingen niet aan hun lot
overgelaten. Kees, Nick en Miranda
doen een jaarbeurt aan een DAF-
viertonner. Burger-autotechnicus
Albert-Jan is hun vraagbaak. Ter-
wijl Miranda de remvoeringen on-
derhanden neemt met het rem-
menreinigingspistool buigen Nick
en Kees zich over een remtrom-
 mel: “Moeten we die ook schoon-
spuiten?” Nee dat hoeft niet, maar
controle op diameter, ovaliteit,
groefvorming, scheuren, breuk en
brandsporen moet wel. “En let ook
op slijtage van de boutgaten”, helpt
Albert-Jan.

Kritisch kijken
Martijn en Glen zijn net weer te-
rug in de werkplaats. Ze hebben
een proefrit gemaakt met het an-
dere standaardvoertuig van de
Landmacht, de Mercedes-Benz 

“De stoerste
opleiding ooit!”

REPORTAGE
Van leren naar werken bij Defensie

Leren in de praktijk. 
Burger  bedrijfsautotechnicus 

Albert-Jan leert zeven aankomend
 militairen kleppen stellen.

Hoe ovaal is die remtrommel?

Schone remvoeringen beperken de
slijtage en scoren beter op de rem-
menbank.

Hoe ziet de Multi-V-riem eruit?

Proefrijden: blauwe overall uit, groen uniform aan.

Geländewagen. Maar omdat ze al-
lebei pas 17 jaar zijn, zat korporaal
1 Sander achter het stuur. Alles
leek goed te functioneren, behalve
het handgas. Sander legt uit hoe ze
straks de kabel kunnen bijstellen.
Voor ze dat doen lopen ze eerst
systematisch het hele voertuig
langs. Onder de motorkap contro-
leren ze onder meer multi-V-riem,
waterpomp, luchtfilter, accu’s en
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vloeistofniveau’s. Onder de auto
letten ze vooral op lekkage en de
staat van de hydraulische leidin-
gen. En ook interieur en verlich-
ting ontsnappen niet aan hun
kritische aandacht.
Voor ze onderdelen bestellen, kijkt
voorman Richard nog even naar de
auto. De jongens krijgen een com-
pliment. Ze hebben de lekkende
spruitstukpakking op de vijfde ci-
linder gevonden, net als de zwe-
tende koppelingswerkcilinder, een
beschadigd langsgeleiderubber,
vocht in een achterlicht en scheur-

tjes in het dashboard en in de vul-
hals van de benzinetank.

Naadloos terug naar school
Ook Aymen en Pascal werken aan
een Mercedes. Korporaal 1 Jeffrey

Miranda is niet groot,
wel gedreven: “Al
van jongs af wil ik
militair worden”,
zegt ze overtuigd. “Ik
ga voor afwisseling
en avontuur.” In de
opleiding Veiligheid
& Vakmanschap vindt
ze die volop: “Spor-
ten, bivak, militaire
zelfverdediging,
krachttraining en een
vak leren!” Dat vak is
bedrijfsautotechniek:
“Vrienden van mij
hebben een autobe-
drijf. Daar kwam ik
veel. Mooi werk, dat
wilde ik ook leren”.
Geen gemakkelijke
keuze, want op het
VMBO koos Miranda
nog voor Dienstverle-
ning en Commercie:
“Ik wist niets van be-
drijfsautotechniek.
Maar dat begint nu
te komen. Mijn klas-

Miranda:

Stoere militair

genoten helpen mij
graag. Ik kan heel
goed met ze over-
weg”.

Tussen de  jongens
Al die klasgenoten
zijn jongens. Geen
punt voor Miranda:
“Ze schrokken hier
wel in het begin:
‘Zo’n klein meisje, mi-
litair en bedrijfsauto-
monteur?’ Maar het
gaat super, door al
het sporten hier gaan
mijn kracht en condi-
tie met sprongen
vooruit”.
Als ze straks klaar is
met de VeVa-oplei-
ding wil Miranda het
avontuur tegemoet:

Miranda: “Ze schrokken
hier wel in het begin:

‘Zo’n klein meisje, mili-
tair en bedrijfsauto-

monteur?’”

Wat is Veiligheid 
&  Vakmanschap?
Wie na het VMBO
kiest voor de oplei-
ding Veiligheid &
Vakmanschap (VeVa)
begint de eerste vier
maanden met tal van
militaire lessen: ca-
moufleren, veld-
diensttekens, een bi-
vak bouwen, rangen
en standen, kaartle-
zen en nog veel meer.
Al die vakken worden
gegeven door mili-
taire instructeurs,
maar wel op het ROC.
Tussen de schoolwe-
ken door zijn er be-
roepsverkennende
stages (beroepsprak-
tijkvorming) bij de
Marine, Landmacht

en Luchtmacht.
Zo rond de kerst is
het tijd om een vak-
richting te kiezen.
Wordt het maritiem,
grondoptreden, lo-
gistiek of techniek?
Valt de keuze op
techniek, dan nog
zijn er meerdere mo-
gelijkheden, bouw
(Genie), ICT, mecha-
tronica of bedrijfsau-
totechniek.
Pascal, Aymen, Mar-
tijn, Glen, Nick, Mi-
randa en Kees kozen
voor het laatste. Zij
zijn zeven van de 220
leerlingen in de op-
leiding Veiligheid &
Vakmanschap op het

Deltion College in
Zwolle. Behalve Del-
tion bieden komend
schooljaar ook 29 an-
dere ROC’s de VeVa-
opleiding aan.

Alle opties open
Een schoolweek is
voor de zeven nu
twee dagen (bedrijfs)
autotechniek. De
overige drie dagen
zijn gevuld met sport,
vakken als wiskunde,
Nederlands en Engels
en natuurlijk het op
peil houden van de
militaire vaardighe-
den.
Steeds na drie weken
school lopen de zeven

nu een week stage in
de werkplaats van
het herstelpeloton
van het 103 ISTAR Ba-
taljon. Gaat alles
goed, dan krijgen ze
na 20 praktijkweken
hun diploma Veilig-
heid & Vakmanschap.
En dan? Dan biedt
Defensie ze graag
een contract. Een
groeiend deel van de
4 à 6000 nieuwe mili-

tairen die jaarlijks in-
stromen volgt deze
weg. En mochten
Pascal, Aymen, Mar-
tijn, Glen, Nick, Mi-
randa en Kees toch
niets voelen voor een
baan bij Defensie?
Dan hebben ze veel
geleerd, nuttige erva-
ring opgedaan, het
BAT-diploma op zak
en zijn ze klaar voor
de toekomst! ●

Nog op school,
maar stage bij 
de Landmacht.

Zelfstandig werken,
maar hulp is  altijd bij
de hand.

“Op uitzending en
veel van de wereld
zien”. Miranda’s
vriendje heeft liever
dat ze lekker dichtbij
op de kazerne blijft.
Maar helaas: “Hij zal
toch aan die uitzen-
dingen moeten wen-
nen”. Stoer! ●

Werken bij de
Landmacht?
Begint het al te kriebelen,
werk als avontuur? Dan is de
Landmacht op zoek naar jou.
Je carrière start op: 
www.stoersteopleiding.nl.
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Martijn deed Auto-
techniek op het
VMBO. Toch koos hij,
eenmaal het diploma
op zak, niet voor een
autobedrijf: “Ik wil
meer spanning. Ik wil
een keer op uitzen-
ding. Liefst niet in
een gevechtsfunctie,
maar wel als militair”.
En dus volgt hij nu de
opleiding Veiligheid
& Vakmanschap op
het Deltion College
in Zwolle en op de
Tonnet Kazerne in 
’t Harde: “Ook op
school hebben we
‘groene lessen’: Hoe

Martijn:

“Ik wil door bij Defensie”

wijst ze op kritische punten onder
de auto: “Het slangetje van de be-
diening van het sperdifferentieel
gaat eerst rafelen en dan lekken.
Let ook op de remleidingen. Deze

Aymen en Pascal zijn maatjes,
buddies. Ze kennen elkaar al van
kleins af aan. Ze zaten samen op
de scouting en ze sleutelden sa-
men aan brommers. Op het VMBO
koos Aymen voor voertuigtech-
niek en Pascal voor economie.
Hun keuze voor een vervolgoplei-
ding was gelijk: Veiligheid & Vak-
manschap (VeVa). Maar hun plan-
nen voor de toekomst lopen toch
weer uiteen. Aymen: “Ik wil mee
het veld in. Werken in een SMOD-
groep als Wegenwacht van de

Aymen en Pascal:

Brothers in arms
Pascal en Aymen: 

“Eerst ervaring dan 
leidinggeven”.

Landmacht. Ik wil sleutelen aan
grote motoren en ik wil ge-
strande CV90’s op weg helpen”.
Pascal heeft andere plannen. Hij
wil naar de Luchtmobiele Briga-
de. Na een weekje stage bij
‘Luchtmobiel’ tijdens het eerste
half jaar van de VeVa-opleiding
kwam hij op dat idee: “’Laat je
verrassen’, zeiden ze daar. Dat
hebben we geweten. Ze pakten
ons daar goed aan. Het was fy-
siek zwaar, maar enorm leer-
zaam”.

maak je een noodbi-
vak, Zelfhulp Kame-
radenhulp, Exerceren,
Militaire Zelfverdedi-
ging en zes tot acht
uur sport in de week”.
Al die beweging be-
taalt zich nu al uit:
“Op wintersport was
ik fitter dan andere
jaren. Ik heb meer
kracht en meer uit-
houdingsvermogen”.
Ook op autotech-
nisch gebied gaat
Martijn snel vooruit:
“Op school hebben
we twee middagen
praktijk. Tijdens de
stageweken werk je
de hele dag zelfstan-
dig. Maar heb je vra-
gen of kom je er niet

uit, dan krijg je met-
een hulp”.

Sleutelen in het
schoolrallyteam?
Martijn zet die erva-
ring nog niet in voor
het Deltion-rallyteam:
“Het team werkt met
een professionele
coureur, maar de
leerlingen servicen de
auto. Bij de VeVa-
opIeiding heb je wat
meer uren dan in de
normale opleiding
autotechniek. Dus ik
ben nog niet bij het
team betrokken.
Maar wie weet vol-
gend jaar”.
Voor na de tweeja-
rige VeVa-opleiding
heeft Martijn zijn
plannen al klaar:
Starten als korporaal,
door voor Eerste Be-
drijfsAutoTechnicus
en na een paar jaar-
tjes naar de Konink-
lijke Militaire School:
“Ik wil door bij De-
fensie”. ●
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Klaar voor de toekomst
Kijken ze wat verder in de toe-
komst, dan komen de wegen van
Aymen en Pascal toch weer bij el-
kaar: “We willen allebei naar de
Koninklijke Militaire School (KMS)
om onderofficier te worden”.
Voor het zover is willen beide
jongens eerst ervaring opdoen:

“Leidinggeven als 19-jarige lijkt
mij moeilijk. Ik wil eerst mijn BAT-
diploma, veel sleutelen en een
beetje uitzendervaring hebben”.
Ook op de weg naar hun toe-
komstplannen genieten de jon-
gens met volle teugen. Zeker van
de stageweken: “Dit is zoveel
leuker dan school”. ●

auto’s rijden door ruw terrein. Een
tak tussen bodem en as kan ge-
makkelijk een remleiding verbui-
gen of beschadigen”.
Dan roept Albert-Jan de zeven leer-
lingen bij elkaar. Het trio bij de DAF
staat op het punt de kleppen te
stellen en daar kan de hele groep
iets van leren. “Wat is de ontste-
kingsvolgorde? Hoe draai je de
krukas? Welke kleppen kun je stel-
len als deze cilinder op tuimelen
staat?”
Zo gaat leren snel en vliegt de
werkdag voorbij. Tijd om op te rui-
men en af te marcheren. Maar de
dag zit er nog niet op. Na het eten
wacht het avondprogramma. Wat
dat inhoudt weten de zeven nog
niet: zwemmen, klimmen, een
film kijken, een les militaire vaar-
digheden, het kan allemaal.
Volgende week weer gewoon naar
school. Dat wordt weer even wen-
nen. Alhoewel, ook daar bestaat 
de week voornamelijk uit sport,
‘groen’ en autotechniek. Defensie
heeft gelijk: “De stoerste opleiding
ooit”. ●

Erwin den Hoed

www.AMT.nl
Dé internetsite voor de Automotive Professional

Landmachttechnici werken aan
high tech voertuigen en appa-
ratuur. Niet alleen in goed ver-
warmde werkplaatsen, maar
ook onder primitieve omstan-
digheden in verre buitenlan-
den. Meekijken? 
Op www.AMT.nl/Landmacht
vind je gave video’s en boei-
ende reportages.

School is ver weg maar toch ook
dichtbij. De opdrachten in het boek
sluiten aan bij de praktijk van de
stage.

Martijn: “Fitter 
op  wintersport”.

Foto’s: Jan Lieftink
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