Bachelor modules
Human Factors en Systeemveiligheid
De Faculteit Militaire Wetenschappen (FMW), onderdeel van de Nederlandse Defensie Academie,
verzorgt in Breda en Den Helder het militair-wetenschappelijke deel van de officiersopleidingen.
De FMW biedt drie erkende bacheloropleidingen; Militaire Bedrijfswetenschappen (MBW),
Krijgswetenschappen (KW), Militaire Systemen en Technologie (MS&T) en de masteropleiding
Military Strategic Studies. Daarnaast is het mogelijk om binnen het bachelorprogramma van
MBW losse modules op het gebied van veiligheid en risico en, in het bijzonder, human factors en
systeemveiligheid te volgen.

Inleiding

Programma

Veiligheid en risico zijn belangrijke begrippen in het opereren van
Defensie. Defensie beschikt dan ook sinds 2009 over een veilig-

Het programma Human Factors en Systeemveiligheid omvat los te
volgen modules op het gebied van veiligheid en risico die primair

heidsmanagementsysteem. Ook aan risicomanagement wordt veel
aandacht geschonken. Hoewel vaak anders voorgesteld zijn veiligheid en risico, zeker daar waar het de menselijke inbreng – de human

onderdeel zijn van het programma van de bacheloropleiding MBW.
De modules worden samen met de cadetten en adelborsten, zoals
de officieren in opleiding worden genoemd, gevolgd aan het Konink-

factor – betreft, geen vastomlijnde begrippen die maar op één manier
uit te leggen en te hanteren zijn. Bovendien leidt het geïsoleerd

lijk Instituut voor de Marine in Den Helder of de Koninklijke Militaire
Academie in Breda. Het leren van elkaar vormt een didactische pijler

verhogen van veiligheid nog niet per definitie tot systeemveiligheid;
de veiligheid van het grotere geheel. Verdieping op deze onderwerpen is dan ook wenselijk. Daarom besteedt de FMW aandacht aan het

van de modules. De variëteit in studenten met verschillende perspectieven voedt de discussies tijdens de lessen.

domein human factors en systeemveiligheid.

De grootte van de modules varieert van 3 tot 5 Europese Studiepunten (1 EC = 28 studielasturen op universitair niveau). De modules

Deze brochure geeft u informatie over de inhoud en doelgroepen van
de modules die u op dit gebied kunt volgen.

worden in het Nederlands gegeven en hoeven niet in een aaneengesloten periode te worden gevolgd.

zich bezig houden met het voorzien in nieuw materieel, maar ook voor
personeel dat anderszins geïnteresseerd is in het vakgebied.
Zoals de leerlijnen al aangeven biedt de FMW een op deze doelgroepen afgestemd pakket met modules die los of als leerlijn te
volgen zijn. Zo is de leerlijn A gericht op (toekomstig) leidinggevenden, sluit leerlijn B aan bij functionarissen zoals veiligheidsofficieren
van een veiligheidsregio en is leerlijn C ontwikkeld voor bijvoorbeeld
projectleiders van de Defensie Materieel Organisatie (DMO). U kiest
modules uit die u het meest interessant vindt en combineert die naar
eigen inzicht al dan niet tot een van de leerlijnen.

Instroomeisen
Om de modules te kunnen volgen, moet u tenminste een VWO diploma
behaald hebben of aantoonbaar HBO-niveau aan kunnen. Verder geldt
dat de bacheloropleiding MBW een WO-opleiding is waarvoor deelname

Naar wens kunnen de modules tot een van de volgende leerlijnen

door HBO studenten gelimiteerd is tot maximaal 30% van de totale
studentpopulatie binnen de cursus zodat ten minste 70% van de
studentpopulatie per cursus bestaat uit WO studenten. De FMW deelt op

worden gecombineerd:
A. managers
B. crisismanagers
C. veiligheidsengineers
D. veiligheidskundigen

basis van deze criteria per cursus de groep studenten in.

Opbouw van de modules
Doelgroepen
De modules van Human Factors en Systeemveiligheid zijn vooral

In de tabel ziet u welke modules kunnen worden gevolgd, wanneer
deze gegeven worden, welke studielast er bij hoort, waar ze gegeven

bedoeld voor burgers en militairen die werken als veiligheidskundige

worden en tot welke leerlijn ze behoren.

of leidinggevende, voor wapensysteemmanagers en projectleiders die

Naam Module

Peoplesoft nummer

Studielast
in EC 1

Locatie

Leerlijn

Systeem Ergonomie 4

044687

3 EC

Den Helder

A, C, D

Performance Engineering

044688

4 EC

Den Helder

C, D

Veiligheid en Leidinggeven bij Rampen

044689

5 EC

Breda

A, B, D

Human Factors en Systeemveiligheid 4

044690

5 EC

Breda

A, B, C, D

Systemen, netwerken en veiligheid 4

044691

4 EC

Breda

A, B, C 2, D

Militaire Innovatie en Techniek

044692

5 EC

Breda

A 3, C, D

en Crises 4

1
2
3
4

1 EC = 28 studielasturen op universitair niveau
Optioneel voor engineers die meer willen weten over structuur en proces en veiligheid binnen systemen en netwerken
Optioneel voor leidinggevenden die interesse hebben in veiligheid en (het werken met) techniek
Aan de modules Systeem Ergonomie, Veiligheid en Leidinggeven bij Rampen en Crises, Human Factors en Systeemveiligheid en
Systemen, netwerken en veiligheid zijn studiepunten (0,5 punt per dagdeel onder aantoning van deelname) toegekend
door Hobéon SKO. Deze stichting toetst en certificeert de vakbekwaamheid van hoger veiligheidskundigen.

Veiligheidskundige aan het woord

Praktische toepassing

Robert van Lieshout:

Medewerkers van Defensie worden ingezet in complexe situaties,
werken met innovatieve (wapen)systemen en voeren hun missies

“Als veiligheidskundige in de domeinen arbeidsveiligheid, munitieveiligheid, externe veiligheid en transportveiligheid bij het Defensie
Munitiebedrijf van de DMO, merk ik soms dat er bij leidinggevenden onvoldoende kennis – en daardoor ook onvoldoende aandacht
– is voor de mens in de organisatie en voor de mens in de techniek.

uit in samenwerking met andere militaire eenheden in ad-hoc
verbanden. Daardoor worden zij steeds vaker geconfronteerd

De onderdelen mens, organisatie en techniek lijken in de militaire
opleiding afzonderlijk voldoende aandacht te krijgen. Toch wordt
bij de invoering van complexe (wapen)systemen zoals het infanterievoertuig Combat Vehicle 90 (CV90) naar mijn mening soms
onvoldoende nagedacht in de aanloopfase over de interacties
die kunnen bestaan tussen mens, organisatie en techniek. Bij het

met risico’s voor de (arbeids)veiligheid. Gevaarlijke situaties
blijven veelal ontstaan doordat we onvoldoende inzicht hebben
op hoe de afzonderlijke puzzelstukjes nu eigenlijk allemaal op
elkaar ingrijpen. In het bijzonder treft dit de operationele eenheden van de krijgsmacht, maar in het verlengde daarvan natuurlijk ook de hogere en faciliterende niveaus, zoals de Defensie
Materieel Organisatie en de Bestuursstaf van Defensie. Veilig
werken binnen Defensie, kortom, vraagt het kunnen doorzien
en overzien van interacties tussen o.a. de operators in het veld,
technologie en organisatie.

ontwerp van het wapensysteem lijkt soms meer aandacht te zijn
gegaan naar de technische correctheid ervan dan naar de uitvoerbaarheid van bepaalde procedures. Hierdoor lijkt bijvoorbeeld de

Met behulp van de modules Human Factors en systeemveiligheid bent u beter in staat genoemde interacties en de mogelijke

dit niet altijd zo is.

gevolgen ervan te doorgronden, ten behoeve van beslissingen
van uzelf, of van anderen. De inzichten zijn dan ook essentieel

De operator van de CV90 moet bijvoorbeeld de kritieke veiligheids-

voor het kunnen uitvoeren van risico- en voorvalanalyses.

loop van het wapen na controle veilig terug geplaatst te zijn, terwijl

voorzieningen van het voertuig controleren, maar slaagt daar niet
altijd in, terwijl hij wel de juiste handelingen lijkt te hebben verricht.

Kosten en inschrijving

De modules Human Factors en Systeemveiligheid aan de NLDA

Militairen en burgers werkzaam bij het Ministerie van Defensie
volgen de modules kosteloos. Zij kunnen zich inschrijven via

hebben mij voornamelijk het inzicht gegeven dat alleen een optimale integratie van de mens in een systeem – en vice versa – bijdraagt
aan het gewenste effect van dat systeem. Tevens wordt daarmee de

peoplesoft (zie de tabel voor de peoplesoftnummers).

veiligheid van gebruikers bevorderd, een primaire taak overigens,
van de werkgever. Kennis en ervaring die ik tijdens de opleiding heb
opgedaan hebben we verder gebruikt bij het doen van aanpassingen

kunnen zich per mail inschrijven via de programmaleider Human
Factors en Systeemveiligheid, Majoor Gwendolyn Bakx via
gch.bakx.02@mindef.nl. Meer informatie over eventuele verre-

aan de commandocentrale voor de sonaroperator van onze mijnenbestrijdingsvaartuigen. Hierbij is de mens gezien als een essentieel

kening van kosten kunt u krijgen via uw eigen opleidingsinstituut.

onderdeel van een zeer technisch en geavanceerd systeem.

Meer weten

Wij als officier, in de rol van leidinggevenden, adviseur of anders-

Meer informatie over de modules kunt u vinden via http://www.
defensie.nl/onderwerpen/defensieacademie/inhoud/opleidingen.

zins, zijn het verlengstuk van de werkgever en vormen daarbij een
essentiële schakel in de integrale veiligheidsketen. Door het volgen
van de modules kom ik nu met veel betere adviezen aan mijn
commandant, maar krijg ik ook meer erkenning van onze bedienaars van de wapensystemen en hun leidinggevenden.”

Voor de overige studenten geldt een tarief van € 100,= per EC. Zij

Daar vindt u ook de studiegids van MBW met gedetailleerde
beschrijvingen van de modules.
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