
34 INTERCOM 2013-3

“The choice of non-commissioned officers is of the greatest importance: The order 
and discipline depends so much upon their behaviors, that too much care cannot 
be taken to trust but those who by their merit and good conduct are entitled to 
it. Honesty, sobriety and a remarkable attention to every point of duty, with a 
neatness to their dress are indispensable requisites; a spirit to command respect and 
obedience from the men, an expertness in performing every part of the exercise, 
and an ability to teach it, are absolutely necessary nor can a sergeant or corporal 
be said to be qualified who does not write and read in a tolerable manner.” 
Baron Von Steuben, 
The Regulation for the Order of Discipline of Troops of the United States, 1779.

De United States Army Sergeants Major 
Academy (USASMA) is gevestigd op Fort 
Bliss, Texas. Fort Bliss is een Amerikaanse 
legerbasis in de staten Texas en New Mexi-
co. Met een gebied van ongeveer 4400 km2 
is het op de White Sands Missile Range na, 
de grootste basis van de US Army en beschikt 
het over het grootste oefenterrein (ruim 
4000 km2) van de Verenigde Staten. Een 
groot deel van de basis ligt in El Paso Coun-
ty, Texas. Boven Fort Bliss ligt een virtuele 
No Flight Zone van ongeveer 3900 km2. 

Dit luchtruim wordt gebruikt voor raket- en 
artillerietrainingen en testen. De basis, het 
oefenterrein en de White Sands Missile 
Range samen bestrijken zo’n 12.700 km2 

grondoppervlakte. Dat is ongeveer net zo 
groot als de provincies Friesland, Gronin-
gen, Drente, Overijssel en een groot deel 
van Flevoland samen. Het fort is vernoemd 
naar William Wallace Smith Bliss, een be-
faamde Amerikaanse militair tijdens de 
Mexican-American War (1846-1848).

Fort Bliss is de thuisbasis van de 1st Armored 
Division, die na 40 jaar in Duitsland te heb-
ben gelegen in 2011 terugkeerde naar Ame-
rikaanse grond. In totaal werken er ongeveer 
90.000 mensen op Fort Bliss.

Samen met Biggs Army Airfield is het even-
eens de thuisbasis van: 
- 32nd Army Air and Missile Command 
- 11th ADA Bde 
- Bgd Modernization Command 
- JTF North 
- 93rd Military Police Bn 
- Mobilization and Deployment Bde 
- USMC deten 
- National Guard squadron 

De USASMA wordt door zowel militaire als 
civiele organisaties als academische onder-
wijsinstelling beschouwd en de Sergeants 
Major Course (SMC) geldt als een van de 
beste onderofficiersopleidingen ter wereld. 
‘Class 63’, het afgelopen academische jaar, 
telde ongeveer 680 studenten waaronder 41 

internationale studenten uit 32 verschil-
lende landen. De 10 maanden durende op-
leiding is voor de Amerikaanse onderofficier 
de belangrijkste cursus in zijn loopbaan en 
leidt veelal tot promotie tot de hoogste on-
derofficiersrang, Sergeant Major. Slechts 1 
procent van het Amerikaanse onderofficie-
ren wordt geselecteerd voor het volgen van 
deze opleiding. De Amerikaanse studenten 
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De volgende cursus binnen de NCOES is de 
Senior Leader Course (SLC). Ook dit is een 
wapen- of dienstvak ahankelijke cursus, ge-
richt op het leiden van eenheden van pelo-
tons- en zelfs compagniesgrootte. Vervolgens 
is er de First Sergeants Course (FSC). Deze 
cursus richt zich geheel op het functioneren 
als First Sergeant binnen een compagnie, bat-
terij of troop. De ultieme cursus binnen het 
NCOES is de Sergeants Major Course 
(SMC). Deze 10 maanden lange opleiding 
bereidt onderofficieren voor op het functio-
neren binnen de allerhoogste levels van de 
U.S. Army en het Department of Defense.

Waar men bij ons kan kiezen voor een car-
rière als onderofficier, begint men in de US 
onderaan de ladder. De “Enlisted” rangen 
lopen van E-1 tot en met E-9, waar E-1 
staat voor Private en E-9 voor Sergeant 
Major. De E-4 (Specialist of Corporal) is 
de laagste onderofficiersrang. Afhankelijk 
van de genoten vooropleiding kan men na 
de basistraining een aantal rangen over-
slaan, echter, dit kan alleen tot en met E-4. 
Voor promotie tot de naasthogere rang 
wordt gekeken naar Time in Service en Time 
in Grade (TIS en TIG). Ook wordt gekeken 
naar gevolgde opleidingen en de opgemaak-
te beoordelingen.
De US Army kent de volgende onderoffi-
ciersrangen: Sergeant (E-5), Staff Sergeant 
(E-6), Sergeant First Class (E-7), Master 
Sergeant of First Sergeant (E-9) en de Ser-
geant Major (E-9). De First Sergeant is qua 
taak en positie te vergelijken met onze com-
pagniessergeant-majoor. Er is geen aparte 
paygrade voor de Command Sergeant 
Major, deze is net als de Sergeant Major E-9. 
Het verschil in salaris tussen de E-8 en E-9 
is echter significant en kan oplopen tot bijna 
1000 USD per maand.
Naast de verschillen in rang zijn ook de op-
leidingen geheel anders. Waar wij de Pri-
maire- en Secundaire Vorming (PV en SV), 
de Cursus Bijscholing Onderofficieren 
(CBO) en de Tertiaire Vorming (TV) voor 
stafadjudanten kennen, ziet de US Army 
Non Commisioned Officer Education Sys-
tem (NCOES) er iets anders uit. 
De eerste cursus die zich richt op het leiden 
van soldaten is de Warrior Leader Course 
(WLC). De opleiding duurt één maand en 
traint de cursist in de Fundamentals of Lea-
dership. Na WLC komt de Advanced Leader 
Course (ALC). Deze cursus is bedoeld voor 
de Staff Sergeant en bestaat uit een alge-
mene computer based cursus van 90 dagen, 
gevolgd door een wapen- en dienstvakafhan-
kelijke cursus, beide gericht op het functio-
neren als een Staff Sergeant. 

zijn hoofdzakelijk van de Army, maar ook 
Airforce, Marine Corps en Coastguard stu-
ren onderofficieren naar deze opleiding. De 
USASMA is de enige onderwijsinstelling 
voor senior onderofficieren ter wereld, waar 
de kwaliteit wordt beoordeeld door het 
eigen onderofficierskorps. De commandant 
van de Academy is een ‘three star level’ Com-
mand Sergeant Major (stafadjudant) verge-
lijkbaar met een legerkorpsadjudant. Tevens 
is de USASMA een onderdeel van TRADOC 
(Training and Doctrine Command), het 
Amerikaanse OTCO.

Alle instructeurs (Faculty Advisors) hebben 
de rang van Sergeant Major, of het equiva-
lent van deze rang wanneer ze van de Air-
force of Navy komen. Dankzij het Military 
Personnel Exchange Program (MPEP) heeft 
de Academy ook buitenlandse Faculty Ad-
visors in huis. Naast Nederland leveren Aus-
tralië, Brazilië, Canada, Duitsland en Singa-
pore  een exchange instructor, allen in de 
rang die gelijk staat aan de Sergeant Major. 
In principe worden alle instructeurs onder-
steund door een associate proffesor (AP). 
Deze AP’s zijn gepensioneerde (Command) 
Sergeants Major van zowel Army als Air-
force en Navy. De militaire instructeur is ‘in 
charge’ en wordt ook wel Small Group ad-
visor (SGA) genoemd.
Het curriculum is in 2009 drastisch aangepast 
en de basis bevat nu dezelfde elementen als 
die van de Intermediate Level Education, de 
Amerikaanse majoorsopleiding. Ook onder-
werpen van het Combined Joint Staff Col-
lege (CJSC) zijn opgenomen in de opleiding. 
De reden hiervoor is simpel: als van een se-
nior onderofficier wordt verwacht dat hij of 
zij de commandant van kwalitatief goed ad-
vies voorziet, dient hij of zij hiervoor minimaal 
dezelfde kennis en kunde in huis te hebben.

VERSCHILLEN
De Amerikaanse onderofficiersopleiding ziet 
er geheel anders uit dan de Nederlandse. 

MISSION

To develop agile and adaptive noncom-
missioned officers and enlisted Soldiers 
through professional military education 
opportunities that meet the challenges of 
unified land operations in an era of per-
sistent conflict.

VISION

USASMA is acknowledged by military 
and civilian organizations as the premie-
re noncommissioned officer education 
institution in the world. This is a result 
of our innovation, agility, and forward-
looking approach to leader development 
and education. USASMA is a higher-level 
learning institution of academic excel-
lence supported by a world class staff, 
faculty and curriculum. We are commit-
ted to producing the right Soldier with 
the right skills at the right time in support 
of the Army and a nation at war. 

MORE ABOUT USASMA

The U.S. Army Sergeants Major Aca-
demy was founded in July 1972, and 
graduated its first students in 1973. Since 
that time, USASMA has graduated more 
than 120,000 Soldiers from various Non-
commissioned Officer Education System 
courses, and continually adapts to meet 
the needs of our nation’s defense. The 
Academy is headed by a three-star level 
nominative command sergeant major 
and is supported by a world-class staff 
and academic faculty. USASMA creates 
all curricula for each level of the NCOES, 
and plays a key role in the education of 
all enlisted leaders from corporal to com-
mand sergeant major in the active Army, 
Army Reserve and Army National Guard. 
More than 90% of Sergeants Major 
Course students graduate with a college 
degree. USASMA also trains NCOs of 
our sister services and global allies.

(Bron:  https://usasma.bliss.army.
mil/article.asp?id=37)
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luk voor waarbij het voertuig van de student 
niet veilig bleek te zijn geweest, dan wordt 
de SGA hierover aan de tand gevoeld. Voor 
ons Nederlandse leger is deze diepgaande 
verantwoordelijkheid onvoorstelbaar.

Een ander groot verschil tussen de Neder-
landse en Amerikaanse onderofficier is het 
werkniveau. Tegen de tijd dat de Neder-
landse onderofficier adjudant wordt heeft hij 
of zij (uitzonderingen daargelaten) waar-
schijnlijk al op brigade of vergelijkbaar niveau 
gefunctioneerd. Door de bank genomen is 
de Amerikaanse collega tot het moment dat 
hij of zij naar de USASMA gaat bezig op het 
uitvoerende niveau en heeft geen idee wat 
er op het hogere of zelfs bestuurlijke niveau 
afspeelt. Tijdens de SMC wordt hij of zij 
veelal voor het eerst samengevoegd met col-
lega’s van een ander wapen of dienstvak om 
vervolgens in een Adult Learning Environ-
ment blootgesteld te worden aan het discus-
seren over uiteenlopende onderwerpen als 
Force Management, Joint Operation Plan-
ning Process en budgetten. 

Pas als de rang van Sergeant Major bereikt 
is zal de Amerikaanse militair zich in de 
breedte gaan ontwikkelen. Helaas zijn de 
meeste studenten tegen deze tijd al bezig 
met het focussen op het leven na het leger; 
velen zullen binnen 5 jaar met pensioen gaan 
en een baan in de civiele sector zoeken. 
Slechts enkelen zullen doorstromen naar de 
rang van Command Sergeant Major en daad-
werkelijk hun expertise kunnen gebruiken in 
het adviseren van commandanten. 

DE OPLEIDING
De 10 maanden durende opleiding is in vijf 
departementen verdeeld. Elk departement 
duurt ongeveer 2 maanden en deze periode 
wordt een semester genoemd. De departe-
menten zijn:
- DFM, Department of Force Management
-  DJIIM, Department of Joint, Interagency, 

Intergovernmental and Multinational
- DAO, Department of Army Operations
- DMH, Department of Military History
-  DCL, Department of Command Leader-

ship

Bij de start van de opleiding worden de stu-
denten verdeeld over de departementen en 
verplaatsen na 2 maanden naar het volgende 
departement, totdat alle vijf zijn gedaan. Een 
klas bestaat uit 16 studenten; 15 Amerikanen 
en 1 internationaal. De eerste klas waarin de 
studenten belanden wordt core room ge-
noemd. De SGA van deze klas blijft gedu-
rende de hele opleiding verantwoordelijk 
voor de begeleiding van deze studenten, ook 
als ze in een ander departement zitten. De 
core room heeft één keer per week gezame-
lijk Physical training (PT). Elke keer als een 
departement afgerond is komen de studen-
ten twee dagen terug naar hun core room 

zou de hiërarchie verstoren en de autoriteit 
van de leidinggevende onderuit halen. Dit is 
zelfs zichtbaar in de ‘housing area’ op de 
basis. Weliswaar wordt er verschil gemaakt 
in Junior- en Senior Enlisted en Officer 
housing; maar een E-7 die naast een E-9 
woont zal waarschijnlijk nooit samen een 
biertje drinken en gezellig barbequen, ook 
al zijn ze beiden van verschillende eenheden.  
Die verantwoordelijkheid gaat zelfs door op 
de Academy. De SGA is verantwoordelijk 
voor zijn studenten. Elke vrijdagmiddag 
wordt er een safety brief gehouden waarin 
de SGA vertelt dat de studenten vooral niet 
in de problemen moeten raken. Een ander 
voorbeeld is de student die tijdens een lang 
weekend of vakantieperiode met zijn auto 
op pad wil. Zijn voertuig dient dan eerst ge-
controleerd te worden door de SGA. Dit lijkt 
voor de internationale student behoorlijk 
betuttelend maar als de SGA deze controle 
nalaat en er doet zich onverhoopt een onge-

De Amerikaanse onderofficier heeft enorm 
veel verantwoordelijkheden. Zo is hij verant-
woordelijk voor zijn ondergeschikten, zowel 
tijdens als buiten de dienst. In feite kennen 
de Amerikanen het begrip ‘buiten de dienst’ 
niet; zij hebben écht een 24/7 mentaliteit. 
Indien een ondergeschikte of zijn gezin in 
de problemen raakt wordt de direct leiding-
gevende hier deels verantwoordelijk voor 
gehouden. Het is dus heel normaal dat een 
sergeant zijn soldaten helpt met het huis-
houdboekje, het afsluiten van een lening of 
zelfs het opvoeden van de kinderen. Hij moet 
er alles aan doen om ervoor te zorgen dat 
zijn discipelen zich correct gedragen en niet 
in de problemen raken, zowel op en tijdens 
het werk als in de privésfeer. 

In het Amerikaanse leger is het dus ondenk-
baar dat een leidinggevende een vriend-
schappelijke band opbouwd met zijn onder-
geschikten of militairen lager in rang. Dit 

NEDERLANDSE ONDEROFFICIEREN OP DE USASMA
Class  Naam Graduation Hall of Fame Remarks

37 Willem Tanis 1991 2006 
40 Jos Verboeket 1993 
41 Ronald Clarkson 1993
43 Arie Zwingelaar 1994
46 Jan van Leeuwen 1996
47 Paul van Oosterhout 1997
48 Ton Klaessen 1998
49 André Odenkirchen 1999 2011
50 Rudi Meijering 2000
50 Frans Frederix 2000  Instructor
51 Johan Breukelman 2001
51 Hessel Faber 2001
52 Kees van Overveld 2002
52 Eef Hendrikx 2002  Instructor
53 Jan van Triest 2003  Instructor
53 Ad Koevoets 2003 
54 Theo Koenen 2004
54 René van Boxtel 2004  Instructor
55 Paul Kerkhofs 2005  Instructor
56 Alfredo Leenderts 2006  Instructor
56 Arnoldus Bos 2006 
57 Cornelis Bak 2007  Instructor
58 Rink Post NG 
58 Patrick Slagers 2008  Instructor
59 Peter Diepens 2009  Instructor
59 John Versaevel 2009 
60 Rico Mesman 2010  Instructor
60 Johannes Swinkels 2010
61 Jan Haans 2011  Instructor
61 Dolf Massop 2011
62 Johan Schers 2012 
63 Remko Weijts 2013  Instructor
63 Peter van Esch 2013
64 Erwin van Veghel Huidige student
64 Hielke Kootstra Huidige student
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vrijwillig in voor het welzijn van de interna-
tionale echtgenotes. Zo ondersteunt ze 
onder andere de lessen English as a Second 
Language en de Spouse Leadership Deve-
lopment Course. Onze vrije tijd spenderen 
we aan het verkennen van dit prachtige land. 
Daar zullen we voorlopig nog wel even mee 
bezig zijn want alleen Texas is al bijna 16 
keer groter dan ons eigen Nederland. Ook 
op de basis zelf is er meer dan voldoende te 
doen. De Freedom Crossing is het grootste 
en nieuwste winkelcentrum ooit op een 
Amerikaanse basis gebouwd en naast shop-
pen kun je bijna alles wat je buiten de basis 
ook kunt. Feitelijk hoef je de basis niet af. 
Een ander voordeel is dat het hier altijd mooi 
weer is!

kwamen de geopteerde adjudanten ook in 
aanmerking voor enkel het studentenjaar. Na 
een geweldige voorlichting van de zojuist 
teruggekeerde instructeur en zijn echtge-
note (Aooi Rico en Marion Mesman) hebben 
wij met het gezin besloten de sollicitatie voort 
te zetten. Na het schrijven van een motiva-
tiebrief aan de landmachtadjudant André 
Odenkirchen en een persoonlijk gesprek met 
hem kwam op 9 december 2011 het verlos-
sende telefoontje: “Jullie gaan voor drie jaar 
naar de States.” Mijn mede-student was even-
eens adjudant. De aanwijzing was het start-
sein voor een drukke periode van voorberei-
dingen. Vervolgens zijn we op 18 mei 2012 
vertrokken naar El Paso, Texas, USA. 

LEVEN IN DE STATES
Wij wonen op Fort Bliss zelf, recht tegenover 
de Academy. Ik ga voor het eerst in mijn 
leven lopend naar het werk en kom tussen 
de middag thuis om te eten, dat was voor 
zowel mijn vrouw Francisca als mijzelf erg 
wennen maar tegelijkertijd ook heel fijn. 
Drie jaar lang geen oefening of uitzending 
maar prime time met het gezin. Onze kin-
deren (16 en 11) gaan naar een Amerikaan-
se school, buiten de basis. Beiden doen het 
erg goed en hebben het prima naar hun zin. 
De taal is geen barriere, sterker, op dit mo-
ment hebben ze meer moeite met de Ne-
derlanse lessen via Edufax (instantie de de 
Nederlandse taal van uitgezonden kinderen 
op peil houdt) dan met de Engelse taal. Fran-
cisca heeft hier geen werk maar zij zet zich 

en SGA, om de nodige administratie bij te 
werken. Internationale studenten krijgen bij 
aanvang van de cursus een Academic Sponsor 
toegewezen; een Amerikaanse student die 
hen helpt bij het begrijpen van het Ameri-
kaanse vak-jargon. Deze sponsor blijft gedu-
rende de gehele cursus aan de international 
gekoppeld. Bij de overgang naar het vol-
gende semester verandert de samenstelling 
van de klas, de studenten hebben steeds 
nieuwe medestudenten om zich heen. 
Elk departement kent examens, sommige 
zelfs twee. Enkele departementen kennen 
naast de examens ook nog het schrijven van 
essays, die uiteraard ook beoordeeld worden. 
Naast vakkennis wordt ook participatie, pre-
sentatie, mondelinge- en schriftelijke uit-
drukkingsvaardigheden en leiderschap be-
oordeeld.

SELECTIE VOOR USASMA
In het verleden werden de posities voor het 
studeren en lesgeven aan deze Academy via 
een INFOOP bekend gesteld. Sinds 2011 
zijn deze functies echter alleen voorbestemd 
voor de geselecteerde onderoffieren in het 
Management Development programma 
(MD). In mijn geval (2011) zocht men naar 
een sergeant-majoor voor één jaar en een 
adjudant voor drie jaar. Na het succesvol af-
ronden van de opleiding zou de adjudant 
nog twee jaar (voorheen was dit één jaar) als 
Faculty Advisor op de USASMA blijven. 
Daar er slechts één sergeant-majoor had ge-
reageerd en P&O behoefte had aan keuze 


