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De Fernmeldeschule is op 24 juni 1956 ge-
vormd als Fernmeldeschule voor de verbin-
dingseenheden en had als standplaats deGe-
neraloberst-Beck-Kaserne in Sonnthofen/
Allgäu. Vrijwel aansluitend en wel op 7 au-
gustus1956volgde eenbredere taakstelling,
die ook in de naam tot uitdrukking kwam:
Fernmeldeschule des Heeres.
De verbindingsschool begon met een klei-
ne staf, met een afdeling evaluatie en doc-
trine, twee inspecteurs, negen lokalen en een
groepvanzevenvaklerarenafkomstiguitver-
schillende eenheden van het leger.

STANDPLAATS
De beslissing over de definitieve standplaats
van de Fernmeldeschule (FmS) was ook in
1956 gevallen. Op lange termijn zou de
standplaats van de Fernmeldeschule des
Heeres aan de Starnberger See zijn. Aan het
Höhenberg-Gelände in Feldafing en het
Maxhof in Pöcking verrezen in korte tijd
twee kazernes als nieuwe bakermat voor de
verbindingsopleidingen voor het leger. Op
deze beide kazernes heeft de verbindings-
school zich verder ontwikkeld en heeft zij
de opdracht voor het onderwijs en de ver-
der ontwikkeling van de slagorde invulling
gegeven. De gestage veranderingen van de
structuur en de organisatievormen van het
leger waren opdrachten waar de verbin-
dingschool bij betrokken was.

VERANTWOORDELIJKHEDEN
BREIDEN UIT
Aanvankelijk was de school uitsluitend ver-
antwoordelijk voor de verbindingseenheden
en onderdelen voor elektronische oorlogs-
voering;metdetoenemendetechnischeont-
wikkelingen van commandovoeringinfor-
matiesystemen en nieuwe stafvormen
ontstonden nieuwe vakgebieden in de doc-
trine en ontwikkelde de organisatie zich ver-
der. Zo werd de verbindingsschool de eni-
ge verantwoordelijke voor de opleiding voor
het stafgebied 6 (commandovoeringdienst)
van het leger. Grote delen van de opleidin-
gen in het kader van gegevensverwerking
(basis- envoorgezetteopleidingenvoor soft-
en hardwarespecialisten, netwerkbeheerders
en programmeurs) vormen nog een voor-
beeld van de snel veranderende technische

wereld, waardoor de school in de loop van
de jaren een centrum is geworden voor op-
leiding en verdere ontwikkeling op het ge-
bied van informatieoverdracht en informa-
tieverwerking .
De opdracht aan de school werd uitgebreid
met de toevoeging van de vakschool voor
Elektrotechniek (FSHEIT).Deze vakschool
is verder gegaan onder de naam Fachschule
der Bundeswehr für Informationstechnik
(FSBwIT) en vormt samen met de Fern-
meldeschule de nieuwe Führungsunterstüt-
zingsschule der Bundeswehr. In deze school
zijn alle civiel erkende elektrotechnische be-
roepen verenigd.
Om te voldoen aan de toelatingseisen voor
verdereopleiding inhet leger verwervenaan-
staande officieren van de militair-technische
dienst of onderofficieren hier hun civiele be-
roepskwalificaties . Sinds 2001 leidt de vak-
school bovendien cadetten van de militair-
technische dienst van de Luftwaffe op tot
informaticaspecialist als voorwaarde voor
hun loopbaan als IT-professional .

GENERAL FERNMELDETRUPPE
Van 1995 tot 2002was de commandant van
de FmS/FSHEIT tevens als ‘General Fern-
meldetruppe’de hoogste vertegenwoordiger
van de verbindingseenheden. Daarmee was
hij verantwoordelijk voor alle belangen be-
treffende de uitrusting, de opleidingen en
de verdere ontwikkeling van het vakgebied.
In die functie kon hij in 1999 de honderd-
ste verjaardag van het vakgebied vieren, in
aanwezigheidvanalleverbindingseenheden.

STREITKRÄFTEBASIS
Met de oprichting van de Streitkräftebasis
(SKB), JointSupport Service, veranderdeook
de structuur van de verbindingseenheden en
van de commandovoeringondersteunende
eenheden. De bestaande opleidingsinstel-
lingen werden daardoor ook beïnvloed.
Aan de basis van de vorming van de Füh-
rungsunterstützingsschule van de Bundes-
wehr (FüUstgSBw) stond de aanwijzing van
1maart 2004 voor verdere ontwikkeling van
de strijdkrachten van de Generalinspekteur.
Daarin werd onder andere vastgelegd omde
doorlopende leerlijn van commandovoe-
ringondersteuningsopleidingen indeSKBte

concentrerenonderverwijzingnaardeFern-
meldeschule en de Fachschule des Heeres für
Elektrotechnik (FmS/FSHEIT) en met een
billijk aandeel van de Luchtmacht en deMa-
rine, de FüUstgSBw als nieuwe gemeen-
schappelijke onderwijsinstelling te institu-
tionaliseren. Per 1 juli 2005 transformeerde
de FmS/FSHEIT naar Streitkräftebasis
(SKB), Joint Support Service. Tot slot werd
op 28 september 2006 de organisatiestruc-
tuur aangepast, waarbij de oude
FmS/FSHEIT ‘buiten dienst’ werd gesteld
en gelijktijdig de nieuwe FmS/FSHEIT van
de FüUstgSBw in ‘dienst gesteld’.
Tot slot is de functie ‘Generaal van de Ver-
bindingsdienst’ in december 2006 naar het
hoofd van de groep Verder Ontwikkeling
Verbindingseenheden / Troepen Verbin-
dingsdienst overgegaan.Deze door hemge-
leide groep is een extern deel van de Duitse
Landmachtstaf (die in Pöcking gelegerd is
gebleven) en nauw samenwerkt met de af-
deling Verder Ontwikkeling van de Füh-
rungsunterstützingsschule.

PÖCKING EN LECHFELD BLIJVEN
Met het opnemen van delen van de techni-
sche school van de Luchtmacht uit Lechfeld
is de luchtmachtspecifieke opleiding com-
mandovoeringsondersteuning sinds 1 janu-
ari 2007 ook een verantwoordelijkheid van
de FüUstgSBw. De opleidingen in Lechfeld
kijken ook terug op een lange historie. Al
sinds 1956 is de Lechfeldkaserne in Unter-
meitungen de standplaats van de comman-
dovoeringdiensten van de luchtmacht.
De standplaats van de Führungsunterstüt-
zingsschule van de Bundeswehr is in het ka-
der van de herstructurering van de Bundes-
wehr ook onderzocht. Na meerdere
aanpassingen van de oorspronkelijke nage-
streefde planning staat de definitieve stand-
plaats inmiddels vast. De legerplaats Feld-
afing wordt verlaten en de kerndelen van de
school worden in Pöcking ingepast.
De tweedepeiler vande school blijft deLech-
feldkaserne in Untermeitingen. Voor de im-
plementatie vande luchtmachtspecifiekeop-
leidingen in de naburige Ulrichkaserne in
Kleinaitingen wordt na de afronding van de
noodzakelijke ver- en nieuwbouw, de mo-
menteel nog in Feldafing gelegerde, FSB-
wIT een nieuw thuis.

DIE FÜHRUNGSUNTERSTÜTZUNGSSCHULE DER BUNDESWEHR

De huidige Führungsunterstützungsschule (commandovoeringsondersteunings-
school) van de Bundeswehr is samengesteld uit de voormalige Fernmeldeschule van
de Bundeswehr en de legervakschool voor elektrotechniek. In de huidige school is
ook het grootste deel van de – eveneens voormalige – 2e Leergroep van de tech-
nische school van de Luftwaffe opgegaan.
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