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AANLEIDING 
De toekomst is altijd anders! Vijftig jaar 
geleden werd er op de KMA een 
symposium georganiseerd rond het 
thema “Beroepsvorming”. Ook vandaag 
de dag blijft het relevant om over dit 
onderwerp na te denken. Structuren 
veranderen, didactische inzichten 
veranderen, de taken van de krijgsmacht 
veranderen mee met techniek en inzet bij 
hedendaagse missies die veelvormig van 
aard zijn.  De vorming gaat dus ook met 
zijn tijd mee en moderniseert. Daarbij 
poogt men, de opleiders, docenten, 
instructeur en de cadetten en 
adelborsten, het goede uit het verleden te 

behouden. Er is immers altijd de terechte 
angst dat met modernisering “het kind 
met het badwater wordt weggegooid”.  

PARADOXEN 
Modernisering roept zijn eigen paradoxen 
op en dat hoeft niet verkeerd te zijn, maar 
impliceert wel het zoeken naar een 
nieuwe balans. Éen van de paradoxen is 
dat met toenemende individualisering de 
corps d’esprit of saamhorigheid onder 
druk komt te staan. Een andere paradox 
is dat door rationalisering stukjes traditie 
“onttovert” worden. Zo is het niet 
rationeel om de “heilige steentjes” op de 
Parade niet te benutten, maar toch voelt 

het vreemd wanneer de Parade bij 
evenementen als parkeerplaats wordt 
gebruikt. Een andere paradox is dat 
militairen opgeleid worden voor inzet in 
ernstsituaties, terwijl die opleiding zelf 
strikt moet voldoen aan de Arbo-wet. 
Men stelt vaak “train as you fight”, maar 
in de praktijk is dat nauwelijks mogelijk. 
Deze en andere paradoxen leiden tot de 
vraag wat de “verborgen verliezen” van 
modernisering zijn voor de 
beroepsvorming in internaatsverband en 
hoe met deze “verborgen verliezen” om te 
gaan. 
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PROGRAMMA 
 

Inloop 12.00 met lunch (Locatie? Nassauzaal? 

Opening 13.00 Generaal-Majoor Theo Vleugels 

Key note speaker  13.10-13.50 Prof dr. Gary 
Schaub (Copenhagen University) 

13,50 – 14.05  Questions & Answers 

14.05 -  14.15 Uitleg discussies werkgroepen.  

Pauze 14.15 

14.30 – 16.00 Workshops 

 

• Vorming 

• Inzet en risico’s 

• Verborgen curriculum 

• Interventies 

• Intern saneren 

• Kameraadschap (herdefiniëren) 

• Co-tijd 2.0 

 

16.00 – 16.15 pauze  

16.00-17.15 Terugkoppeling en deskundigenpanel 

Mediator : dr. Theo Brinkel, Panel: Prof. dr. Desirée 
Verweij, Gen-mj Theo Vleugels, Liesbeth de 
Stoppelaar (PRIO) 

Afsluiting  

Borrel  17.15 - 18.00 Nassauzaal CONTACT EN INFO: R.MOELKER.01@MINDEF.NL 
FEJ.D.PEE.VENCKEN@MINDEF.NL  
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