ICT-OPLEIDINGEN VOOR DEFENSIE
De heren Auke Bijlsma en Otto Touwen, ROC Friese Poort

SPECIAL: LOOPBAANLINT

De heren Auke Bijlsma en Otto Touwen zijn beiden werkzaam bij Regionaal Opleidingscentrum (ROC) Friese Poort. Auke is coach en docent en Otto is docent
en coördinator Defensie ICT. Beiden hebben jarenlange ervaring met de uitstroomopleiding mbo-ICT.
Samen met ROC Zadkine en ROC West-Brabant vertegenwoordigen zij het ‘Paarse Partnerschap’ voor de uitstroomrichting ICT. In die hoedanigheid maken zij
sinds begin 2008 deel uit van het ‘werkverband CIS/ICT’. Dit werkverband maakt
deel uit van de projectorganisatie ‘Loopbaanlint’ waaronder ook de activiteiten
van het programma ‘Veiligheid en Vakmanschap’ vallen.

Vanuit ROC Friese Poort te Leeuwarden
verzorgen wij nu zes jaar de uitstroomopleiding mbo-ICT op niveau 3 en 4. De opleiding wordt in lesweken, op maat aangeboden, zodat het mogelijk is flexibel in te
spelen op tussentijdse instroom en onderbrekingen i.v.m. oefeningen, interne functietrainingen en uitzendingen. Het doel van
deze opleiding is om militairen een opleiding te bieden met een maatschappelijke
meerwaarde, zodat ze zowel binnen Defensie als bij uitstroom naar de burgermaatschappij hun opgedane kennis kunnen toepassen. Het spreekt voor zich dat de
opleiding volledig voldoet aan de principes
van competentiegericht leren.
Vanaf het begin van de opleiding zijn er nauwe contacten met de School Verbindingsdienst in Ede om zowel inhoudelijk als organisatorisch alle activiteiten op elkaar af te
stemmen.
In de afgelopen zes jaar hebben wij meer dan
honderd kandidaten gediplomeerd. Op dit
moment telt de opleiding 120 deelnemers,
die hun lessen krijgen op de Generaal-majoor Kootkazerne in Garderen.
Na een uitgebreide intake wordt het studie-

plaatje van de nieuwe deelnemer individueel, dus op maat, samengesteld. Hierbij
wordt rekening gehouden met Eerder Verworven Competenties (EVC) en kwalificaties.
Onze opdracht is om in samenwerking met
ROC Zadkine en ROC West-Brabant een

vakmanschap opleiding ICT voor Defensie
te ontwikkelen. Nadrukkelijk wordt tijdens
het opleidingstraject rekening gehouden
met het aanleren van militaire vaardigheden.
Vanuit het ROC participeren wij vanaf de
start van de voorbereidingen in het kader

van de ‘nieuwe’ opleiding ‘Veiligheid en
Vakmanschap’. Dankbaar hebben we gebruik gemaakt van de ervaringen met het
‘oude’ Oriëntatiejaar Koninklijke Landmacht (OJKL) opleiding ICT. In het werkverband CIS/ICT werken wij nauw samen
met de opleiders van de Luchtmacht, de Marine en de Landmacht om zowel programmatisch als praktisch een goede opleiding
neer te zetten.
De instroomopleidingen zijn op dit moment
in de fase van de eerste vier oriënterende
maanden. Aan het eind van dit kalenderjaar
start de vakopleiding ICT op zowel de
ROC’s als binnen Defensie. Er is gekozen
voor een ritmiek van drie lesweken op het
ROC gevolgd door één stageweek bij een
eenheid binnen Defensie.
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