
Defensie kent, net als veel andere (grote) organisaties, een 
Management Development (MD) traject. In dit traject wordt 
talent ontwikkeld en begeleid naar de hoogste  
managementfuncties binnen Defensie, andere departe-
menten en internationale staven. Ook de Verbindings-
dienst (VBDD) heeft personeel in MD. De komende jaren 
groeit de noodzaak aan MD-verbindelaren, onder andere 
vanwege de transitie naar een technisch hoogwaardige 
krijgsmacht, die Informatiegestuurd optreedt (IGO). Het is 
daarom belangrijk dat de VBDD talentvolle officieren van 
het wapen van de Verbindingsdienst, in de rang van  
luitenant t/m majoor, informeert en enthousiasmeert voor 
MD. Een tweeluik in de Intercom over MD draagt hier aan 
bij. In dit eerste deel van het tweeluik geeft kolonel Tony  
Selhorst uitleg over MD. Hij gaat in op de verschillende 
MD-sporen en het belang van MD voor de VBDD. Verder 
geven majoor Mariska Kroon en majoor Bram Leeuwrik uit-
leg over het selectietraject voor MD,  de MLO en delen ze 
hun persoonlijke ervaringen. Het vervolg van het tweeluik 
volgt in 2023. Dat deel geeft meer uitleg over de HDV en de 
verschillende MD-functies.

Kolonel Tony Selhorst, JIVC Chef Staf; 
majoor Mariska Kroon en majoor Bram 
Leeuwrik, cursisten aan de Module Land 
Optreden van de HDV
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Management Development binnen Defensie
Uitleg MD-trajecten
Defensie zoekt voor het MD-traject officieren die kritisch naar 
zichzelf durven kijken en gericht zijn op hun eigen ontwikkeling, 
ambitieus en bevlogen zijn, en daarbij hun kwaliteiten willen inzet-
ten voor de ontwikkeling van de organisatie. MD-ers zijn kritische 
en creatieve denkers, die oplossingsrichtingen voor schijnbaar 
onoplosbare problemen ontwikkelen en deze richtingen vertalen 
naar concrete actieplannen. Militairen kunnen het MD-traject in 
als specialist of generalist. 
Specialistische MD-trajecten bestaan bijvoorbeeld voor de deel-
gebieden techniek, economie, psychologie en recht. Officieren 
binnen ons wapen die een specialistisch MD-traject ambiëren 
kiezen vaak voor de Technische Staf. Na selectie gaat de kandi-
daat studeren aan een technische universiteit1 en wordt aanslui-
tend toegelaten tot het dienstvak Technische Staf. Hierna komt 
de kandidaat in aanmerking voor adviseursfuncties voor projec-
ten die een relatie hebben met techniek, of commandantenfunc-
ties bij technische eenheden waaronder verbindingsdiensteenhe-
den. Deze groep bestaat uit ongeveer 70 personen, waarvan er 
twee per jaar de dienst verlaten, en er dus ook gemiddeld twee 
per jaar een studie starten.
De MD-generalisten volgen na selectie de MLO (half jaar) en ver-
volgens de HDV (1 jaar). De MLO is alleen voor de landmacht 
MD-ers. De HDV is een joint-opleiding waarin de cursisten verder 
worden geschoold in de vakgebieden krijgskunde op operatio-
neel en strategisch niveau, bedrijfsvoering en politiek & strategie.  
Daarbij is er ruim aandacht voor persoonlijke vorming, beroeps-
gerichte persoonlijke ontwikkeling (BPO) en academische onder-
zoeksvaardigheden. 
Jaarlijks starten gemiddeld zestien landmachtmilitairen aan het 
MLO-HDV traject waarbij er enkelen in het buitenland hun HDV 
volgen. De krijgsmacht heeft hiervoor uitwisselingsprogramma’s 
met Noorwegen, Duitsland, België, Frankrijk, Groot-Brittannië en 
de Verenigde Staten2. Per lichting zijn er gemiddeld één of twee 
kandidaten van de VBDD. 

Belang Management Development voor de VBDD
De krijgsmacht van de nabije toekomst, zoals omschreven in 
de Defensievisie 2035, is een technisch hoogwaardige krijgs-
macht, die Informatiegestuurd optreedt (IGO). Om dit mogelijk 
te maken moeten er voldoende MD-verbindelaren beschikbaar 
zijn en blijven. Onder andere als drijvende kracht bij dooront-
wikkeling van IGO en informatie manoeuvre, het schrijven van 
behoeftestellingen, maar daarnaast ook voor borging van C4I 
in andere projecten en conceptontwikkeling. Om dit mogelijk te 
maken heeft de VBDD ongeveer twintig MD-ers op luitenant-ko-
lonelniveau en ongeveer tien op kolonelniveau nodig. Denk hier-
bij aan functies bij de Defensie- en landmachtstaf, maar ook 
aan functies bij 1GNC, CISBn, C2OstCo, JIVC en DCC. Met 
het beschikbaar hebben van MD-verbindelaren verzekert De-
fensie zich ervan dat ze kan beschikken over gekwalificeerde en 
gemotiveerde officieren voor deze sleutelposities, die naast de 
gevraagde MD-kennis en -kunde, ook een gedegen technische 
achtergrond hebben. 

Pre-MD
De VBDD is vorig jaar begonnen met een pre-MD traject. Po-
tentiële kandidaten krijgen hierbij al vroeg in hun loopbaan een 
gesprek om hun ambitie te bespreken. Eventueel krijgen ze ook 
begeleidingstrajecten aangeboden om zich verder te ontwik-
kelen. Voor de echte toppers bestaat er nog de kans om de 
loopbaan in de subalterne rangen te versnellen en zo sneller 
voor MD in aanmerking te komen. Op basis van de ontwikkel-
behoefte van de pre-MD kandidaat, worden pre-MD functies 
toegewezen. Dit gaat in overleg met bureau MD CLAS. Dit kun-
nen VBDD-functies zijn3, maar ook algemene pre-MD functies4 

t.b.v. verbreding. 

Selectietraject HDV
Stappen in het selectietraject
Jaarlijks komt er een INFOOP uit voor het selectietraject van 
de HDV. Pre-MD is geen vereiste, maar het draagt wel bij aan 

Selectietraject HDV

Stap 1 - Aanmelding
Dit is de makkelijkste stap waarbij je jouw interesse kenbaar maakt bij 
bureau MD CLAS en bij voorkeur ook bij de PAR VBDD.

Stap 2 - Opsturen dossier 
Je stuurt je CV, ambitiebrief, beoordelingen, aanbevelingsbrief ge-
schreven door jouw commandant en overige relevante documenten 
(bijv gratificaties, ambtsbericht) aan bureau MD CLAS. Bureau MD 
CLAS vraagt tevens aan de PAR VBDD om een schriftelijk advies. 

Stap 3 - Assessment
Indien je voldoet aan de eisen conform de INFOOP, wordt je uitgeno-
digd voor een assessment bij een extern bureau. Tijdens het assess-
ment worden zowel het vereiste werk- en denkniveau (WO) als de 
vereiste MD- startcompetenties (Communiceren, Delegeren, 

Inspireren, Leervermogen, Mensgericht, Onderhandelen, Ontwikkelen 
medewerkers)  beoordeeld.

Stap 4 - Selectiegesprek
Wanneer je bent geselecteerd word je uitgenodigd voor een selectie-
gesprek met de Opleidingsadvies Commissie Brevetten (OACB).

Stap 5 - Selectie
Op basis van alle gegevens geeft de OACB advies aan PC-LAS, 
waarin de OACB een lijst aanbiedt met meest geschikte kandidaten. 
PC-LAS neemt het definitieve besluit over de selectie. Aansluitend 
worden alle selectiekandidaten op dezelfde dag door de OACB op de 
hoogte gesteld van de uitslag. Indien je bent aangenomen, dan krijg 
je ook direct te horen of je een plek krijgt op de Nederlandse HDV of 
dat je een opleidingsplek krijgt in het buitenland..
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verdere ontwikkeling van de vereiste MD-startcompetenties en 
algehele verbreding en verdieping. Hierdoor is de kandidaat in 
principe beter voorbereid. 
De selectie bestaat uit 5 stappen: 1. Aanmelding; 2. Opsturen 
dossier; 3. Assessment; 4. Selectiegesprek; 5. Selectie. De uitleg 
van de stappen staat in het kader ‘selectietraject HDV’.

Bram’s ervaring van het selectietraject
Graag deel ik mijn persoonlijke ervaringen van het selectie-
traject. Zelf heb ik, tot mijn functie voorafgaand aan de MLO 
en HDV, niet echt nadrukkelijk nagedacht over dit traject. Dit 
is dan ook de reden dat ik niet in het pré MD-traject zat. Mijn 
interesse is gewekt gedurende mijn functie in Den Haag. Hier 
heb ik zeer regelmatig samengewerkt met gebrevetteerde 
collega’s die de HDV al hadden afgerond. Tijdens deze sa-
menwerking kreeg ik regelmatig de vraag of ik interesse had, 
danwel al gesolliciteerd had voor de HDV. Initieel zag ik mijzelf 
deze stap niet maken maar na wat gesprekken met collega’s 
over de kansen en mogelijkheden was mijn interesse gewekt. 
Uiteindelijk was het geen makkelijke beslissing en heb ik alles uit-
gebreid met mijn vrouw besproken. Ik wist namelijk niet precies 
wat de selectiecriteria zijn en of ik zelf aan deze criteria voldeed. 
Ik heb besloten om te solliciteren omdat ik eventueel bij een afwij-
zing ook aanvullende informatie zou krijgen over mijn positie en 
feedback over zaken waarin ik nog kan groeien als officier. 
Nadat ik de beslissing had genomen om te solliciteren was de 
volgende stap om mijn persoonlijke dossier op orde te maken. 
Dit dossier bestaat, naast jouw P-dossier, uit een CV, ambitie-
brief, laatste beoordelingen en een advies commandant. Te-
vens wordt er  nog een advies aan de PAR Verbindingsdienst 
gevraagd. Ik heb zelf mijn beslissing  relatief lang uitgesteld, 
waardoor er weinig tijd was om alle administratieve zaken te 
regelen. Zorg er dus voor dat je op tijd begint en jouw com-
mandant ook voldoende tijd gunt om het advies rustig op te 
stellen en door te spreken. 
Na het insturen van al het papierwerk, ontving ik een uitno-
diging voor het assessment. Om mij goed voor te bereiden 

heb ik een aantal oefenassessments via internet gemaakt. Het 
assessment werd afgenomen door het assessmentbureau 
Leeuwendaal. In verband met de COVID-lockdown, was dit di-
gitaal via MS-Teams. Voor het assessment is het belangrijk dat 
je voldoende tijd neemt ter voorbereiding. Zelf heb ik de dag 
vooraf verlof genomen om mij nog wat voor te bereiden. Op de 
dag zelf krijg je eerst een aantal cognitieve testen om vervol-
gens een kort psychologisch assessment inclusief rollenspel 
te doen. Het is bijzonder om dit digitaal te doen. Je doet bij-
voorbeeld het rollenspel met iemand die je eigenlijk niet kent 
waarbij je hem maar voor de helft op een scherm ziet. Ik hoop 
dus dit vanaf heden weer gewoon fysiek kan plaatsvinden. 
Hierna volgt het OACB-gesprek (Opleidingsadviescommissie 
Brevetten). Mijn referentiekader van een commissiegesprek 
was het AAC-gesprek (Aanname- en Adviescommissie) voor 
de KMA. Deze vergelijking gaat maar deels op. De OACB be-
staat uit een aantal personen vanuit Staf CLAS (PLC en bu-
reau MD). Tijdens het gesprek willen ze natuurlijk weten wat 
jouw motivatie is om te solliciteren, wat jouw waarde is voor 
Defensie en op waar jij jezelf ziet functioneren binnen Defensie. 
Het is dus belangrijk dat je vooraf een goed beeld hebt van de 
mogelijkheden en waar jouw persoonlijke interesse ligt. Het 
gesprek zelf is een gesprek waarbij je voldoende tijd en ruimte 
krijgt om je motivatie en ambitie naar voren te brengen. Ze zijn 
echt op zoek naar de persoon achter de militair en zeker niet 
op zoek naar één specifiek profiel. De OACB is nadrukkelijk op 
zoek naar een mêlee van persoonlijkheden en achtergrond. 
Hiermee streeft men naar een toekomstige mix voor het hoge-
re management waar zeker ook voor de verbindelaar voldoen-
de ruimte is om zijn of haar stem en mening te laten horen. 
Voor diegenen die interesse hebben in het MD-traject heb ik 
de volgende adviezen. Zorg ervoor dat je je goed oriënteert op 
de mogelijkheden. Bespreek alle opties goed met het thuis-
front want je gaat deze uitdaging gezamenlijk aan. Zorg ervoor 
dat jouw leidinggevenden op de hoogte zijn van jouw interesse 
zodat je goed gecoacht en begeleid kan worden. Mocht je 
daarnaast de kans hebben om een functie ter verbreding te 

MLO klas 2022
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doen dan is dit zeker een pluspunt. Zelf heb ik ontzettend veel 
geleerd van mijn functie in Den Haag en heb ik hier nog bijna 
dagelijks profijt van gedurende de opleiding. 

Module Landoptreden
Opzet Module Landoptreden5

CLAS-officieren geselecteerd voor MD, volgen de Module 
Landoptreden (MLO) voorafgaand aan de HDV. Beide 
opleidingen zijn op elkaar afgestemd en dragen bij aan 
de doorlopende ontwikkeling van de deelnemers richting 
het behalen van het HDV-brevet. Het doel van de MLO is 
verbreding en verdieping van het inzicht in het landoptreden. 
Hierbij is de scope vooral gericht op de toekomstige tien 
jaar van het CLAS. Daarnaast is vorming en beroepsgerichte 
persoonsontwikkeling (BPO), een rode draad door de MLO. 
Deze rode draad is al gestart in de MOKL en MDV en loopt 
door gedurende de MLO en HDV. Tijdens de MLO is, in 
samenwerking met het Talencentrum NLDA, tevens ruime 
aandacht voor de Engelse taalvaardigheid. Aan de start is een 
niveaumeting Engels en tijdens de MLO geven de docenten 
Engels feedback op zowel de schriftelijke als mondelinge 
taalvaardigheid. Aan het eind is de mogelijkheid om een 
Cambridge-certificaat6 te halen.

Individuele prestaties en ontwikkeling worden gedurende de 
MLO gevolgd op basis van trajectmetingen, bestaande uit ver-

schillende Proeven van Bekwaamheden (PvBn – zie kader PvB 
MLO) en observaties van de docenten. De resultaten worden 
verwerkt in de midterm- en eind-ontwikkelrapportage, die sa-
men met de cursist worden besproken en vastgelegd.
Het programma van de MLO is opgebouwd rondom de the-
ma’s BPO, Warfighting, Command Leadership & Ethics, Nati-
onal Security & Strategy, Technology & Capabilities, en Com-
municatie (mediatraining en Engelse taalvaardigheid). De lessen 
worden op een afwisselende manier aangeboden via hoorcol-
leges, werkcolleges, en syndicaatsopdrachten. Daarnaast zijn 
er verschillende stafbezoeken en bezoeken aan de strategische 
partners Duitsland en USA. Planning op brigadeniveau wordt 
beoefend d.m.v. zogenaamde Tactische Oefeningen op de 

De midterm is bereikt

Een terreinoriëntatie tijdens een TOZT
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Kaart (TOOK) en Tactische Oefeningen 
Zonder Troepen (TOZT). Zowel te velde 
als ondersteund met computersimulatie.  
Verder is er de nodige aandacht voor het 
krijgshistorisch perspectief door de on-
dersteuning van het Nederlands Instituut 
Militaire Historie. 

Mariska’s ervaring van de Module 
Landoptreden
Op het moment van schrijven heb ik 
net de laatste PvB van de MLO afge-
rond. We hebben nog drie korte weken 
te gaan tot het zomerverlof. Afgelopen 
halfjaar is voorbij gevlogen. Ik heb de 
MLO ervaren als een intensieve, maar 
zeer gevarieerde opleiding, waarin ik 
verdiepende kennis heb gekregen in het 
landoptreden. Vooral op brigadeniveau. 

Het meest waardevolle aan de MLO 
vond ik de prettige en toegankelijke 
omgang met de docenten en de fij-
ne samenwerking en interactie met de 
medecursisten. Zoals Bram al aangaf is 
Defensie/CLAS voor MD echt op zoek 
naar een mêlee van persoonlijkheden. 
Ze zoeken naar diversiteit in de breed-
ste zin van het woord. Dus een combi-
natie van karakters, ervaring, wapens/
dienstvak, man/vrouw. Uiteraard moet 
iedereen wel beschikken over een goe-

de dosis kennis en ervaring en daar-
naast over het juiste niveau van de 
startcompetenties voor MD, maar ver-
der is er geen vaste mal. Dat merk je 
ook in de klas, want dat is een mooie 
mix van mensen die elkaar goed aan-
vult. De eerste week van de MLO stond 
volledig in het teken van BPO met veel 
aandacht voor interpersoonlijke relatie 
en een vertrouwenswaardige leerom-
geving. Hierdoor had ik het gevoel dat 

we elkaar direct goed leerden kennen. 
Dit leidde tot een vertrouwensband die 
tijdens de MLO alleen nog maar verder 
groeide. Al met al zorgde dit voor een 
prettige dynamiek, waarin we op een 
open manier feedback konden geven 
en veel van elkaar konden leren. Ik heb 
dit als zeer prettig ervaren. 

Verder heb ik veel geleerd van de TOOKn 
en TOZTn, omdat we daarin daadwer-
kelijk praktisch aan de slag gingen met 
planningsopdrachten op brigadeniveau 
(zowel offensief, defensief als peace 
support operations). We werden getrig-
gerd om diep in de doctrine te duiken 
(science), maar ook om met creatieve 
oplossingen (art) te komen. Tijdens de 
TOOK en TOZT is het de bedoeling om 
rollen te pakken buiten je eigen vak-
gebied. Zo had ik bijvoorbeeld een keer 
de rol van lead planner, zat ik een keer 
in de G5-cell en mocht ik meedenken 
op het gebied van genie en artillerie. 
Een infanterist deed bijvoorbeeld CIS/
informatiemanagement of logistiek. Ui-
teraard hielpen we elkaar om voldoende 
diepgang te krijgen. Dit zorgde ervoor 
dat iedereen een goede inkijk kreeg in 
de verschillende vakgebieden. De kop-
peling van de hedendaagse militaire 

De uitvoering van een TOOK

Majoor Kroon tijdens een TOOK

intercom | jaargang 51 | 2 67

r e g i m e n t



scenario’s aan krijgshistorische voorbeelden gaf extra cachet. 
Hierdoor werd duidelijk dat bepaalde militaire principes en di-
lemma’s van alle tijden zijn. 
Qua onderwijsvorm geef ik persoonlijk de minste voorkeur aan 
hoorcolleges. Deze kwamen natuurlijk ook regelmatig voor 
tijdens de MLO. Ik moet zeggen dat er wel veel hoogwaardige 
gastsprekers waren, waardoor ik ook van deze hoorcolleges 
een hoop heb opgestoken. Zo kregen we o.a. keynote 
speeches van generaal b.d. Mart de Kruif en kolonel Jelte 
Groen over hun ervaringen tijdens hun missies en hebben 
we presentaties gekregen van specialisten uit verschillende 
vakgebieden binnen en buiten Defensie.

Kortom, ik denk dat de MLO een goede voorbereiding is op de 
HDV. Het zorgt voor een brede kennisbasis over het landop-
treden en geeft daarnaast de mogelijkheid om echt bezig te 
zijn met je persoonlijke ontwikkeling.

Meer info over MD?
Defensie heeft kwalitatief personeel nodig in alle rangen en 
standen. MD gevormde officieren zijn hier een onderdeel van. 
Zij zijn o.a. nodig in de hogere managementslagen voor een 
goede Defensievertegenwoordiging binnen het politieke speel-
veld en om bij te dragen aan de randvoorwaarden voor een 
toekomstbestendige krijgsmacht. MD-verbindelaren zorgen 
daarbij tevens, op operationeel en strategisch niveau, voor de 
juiste koppeling tussen C4I en andere concepten. 

De MLO en HDV vormen de start van het formele MD-traject 
voor landmachtofficieren. In dit artikel hebben we een inzicht 
gegeven in het belang van MD, het selectietraject en de MLO. 

In het volgende deel van dit tweeluik gaan we dieper in op de 
HDV en de verschillende MD-functies. 

Voor aanmelding voor pre-MD of sollicitatie voor de HDV hoef 
je natuurlijk niet te wachten op het tweede deel van dit twee-
luik. Is je interesse gewekt en/of wil je graag nog meer infor-
matie? Neem dan contact op met één van de MD-officieren 
binnen de Verbindingsdienst, bureau MD van CLAS of na-
tuurlijk met de schrijvers van dit artikel: kolonel Tony Selhorst,  
majoor Mariska Kroon of majoor Bram Leeuwrik.

Eindnoten
1  Alleen indien de kandidaat nog geen juiste technische Masteroplei-

ding heeft afgerond (conform vigerende INFOOP)
2  Tijdens het selectietraject kun je onderbouwd aangeven of je de 

voorkeur hebt voor een Nederlandse of buitenlandse opleidings-
plaats. Tevens kun je een voorkeursland aangeven. Uiteraard 
bepaalt de OACB, samen met PC-LAS de definitieve toewijzing.

3  Voorbeelden van VBDD Pre-MD functies zijn o.a. functies bij: De-
fensiestaf Directie Plannen C4I; Staf CLAS Dir Materieel en Diensten 
IV&CIS; 1GNC G6, S5 C2OstCo, Kenniscentrum C2Ost Land.

4  Voorbeelden van niet VBDD Pre-MD functie zijn o.a. functies bij 
Defensiestaf Directie Plannen ALO; Staf CLAS Dir Training &  
Operaties, Dir Personeel & Organisatie, Dir Kennis en Ontwikke-
ling, Strategie & Plannen of de Afdeling Integratie; diverse functies 
bij LTC/ LWC of CD&E/innovatieafdelingen.

5  LTC. (december 2021). 20211208_NU_LTC_MLO_Informatieblad 
2022.

6  Cambridge  English Language Assessment; 
 https://www.cambridgeenglish.org/.

PvB MLO

PvB 1 - Tactical Decision Game (TDG)
Kennis, inzicht en toepassingsvaardigheden in het hedendaags 
landoptreden
Opdracht: Ontwerp een tactisch dilemma op brigadeniveau (in 
divisiecontext) in het Operations Theme Warfighting. Schets tevens 
een mogelijke oplossing voor de TDG. Lever dit schriftelijk aan en 
onderbouw het tijdens de presentatie aan twee docenten.

PvB 2 - OPORDER

Kennis, inzicht en toepassingsvaardigheden in het hedendaags 

landoptreden en TPLF

Opdracht: Schrijf in het Engels een operatiebevel, incl operatieschets, 

aan de hand van de uitkomsten van doorlopen analyse tijdens TOOK 

ZALIUKAS

PvB 3 - NOTA

Kennis, inzicht en toepassingsvaardigheden in het huidige en toekom-

stig landoptreden

Opdracht: Schrijf een NOTA in het Engels n.a.v. een eigen analyse 

over hybride oorlogsvoering en Multi-domain Operations en de con-

sequenties voor het landoptreden.

PvB 4 - Ontwikkelplan

Invulling geven aan persoonlijke ontwikkeling en zelfleiderschap

Opdracht: Maak een ontwikkelplan aan het begin van de MLO, 

waarin vorm en richting wordt gegeven aan leren en ontwikkelen in de 

beroepscontext van de MD-officier.

PvB 5 - Zelfreflectie

Zelfreflectie, inzicht in persoonlijke ontwikkeling en zelfleiderschap in 

de beroepscontext van de MD-officier. Vermogen om onder alle om-

standigheden moreel te handelen in lijn met normen van de defen-

sieorganisatie

Opdracht: Schrijf gedurende de MLO acht reflectieverslagen, die 

door de mentor en medecursist(en) worden gevalideerd.

PvB 6: - Zelfassessment

Invulling geven aan persoonlijke ontwikkeling en zelfleiderschap

Opdracht: Maak een zelfassessment aan het eind van de MLO, 

waarin je aangeeft wat je relevante kwaliteiten en valkuilen zijn, wat 

jouw waarde is voor Defensie, hoe je verantwoordelijkheid neemt voor 

de eigen ontwikkeling en waarop je graag feedback wilt van je mede- 

cursisten. Van de mentor en mede-cursisten (syndicaat) krijg je een 

peer review, waarover je vervolgens nog een reflectie verslag schrijft.
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