Postacademische opleiding
Militair Juridische Dienst Krijgsmacht
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 drie erkende
masteropleidingen; Military Strategic Studies, Military Technology Processes & Systems en de Europese
master European Joint Master's in Strategic Border Management.
Daarnaast draagt de faculteit bij aan het militair-wetenschappelijke deel van de Postacademische
opleiding Militair Juridische Dienst Krijgsmacht (PAO MJDK).
Inleiding
De postacademische opleiding, die anderhalf jaar duurt, bestaat uit

Deze brochure geeft je informatie over de inhoud en doelgroep van

delen van de Algemene Luitenantsopleiding, de Gemeenschappelijke

de opleiding. Voor de meest actuele informatie over vacatures,

Officiersopleiding en de Militair Wetenschappelijke Opleiding (MWO).
Vakken van het specialisatietraject Militair Recht van de Universiteit

instroom en functie eisen kun je terecht bij het DienstenCentrum
Personeelslogistiek van de krijgsmacht.

van Amsterdam en diverse stages behoren ook tot het opleidingsprogramma.

Programma

De toekomstige militair juristen van de Land- en Luchtmacht volgen

Je volgt in het eerste jaar de basisopleiding tot officier aan de

hun lessen aan de Koninklijke Militaire Academie (KMA) in Breda. De
studenten die worden opgeleid als militair jurist van de Marine worden

Nederlandse Defensie Academie. Je leert basisvaardigheden als
schieten, exercitie, kaartlezen en militaire EHBO. Daarnaast krijg je

opgeleid aan het Koninklijk Instituut voor de Marine (KIM) in Den

geregeld veldoefeningen en leiderschapstrainingen. Een deel van de

Helder. De studenten volgen een aantal vakken uit het programma
samen met de aspirant officieren van de bacheloropleidingen.

opleiding leef je op het terrein van de KMA of het KIM. Je maakt dan
deel uit van het cadettencorps of korps adelborsten. De opleiding

Militair jurist aan het woord
Kapitein mr. Yvette Foliant:
“Na het ‘vrije’ leven als rechtenstudent was het even wennen aan
het militaire leven op de Koninklijke Militaire Academie. Toch heb ik
de opleiding als zeer waardevol ervaren en vond ik het een nuttige
aanvulling op mijn universitaire studie. Tijdens het ‘groene’ gedeelte
van de opleiding leer je de militaire basisvaardigheden, leidinggeven
en omgaan met stressvolle en onbekende situaties. Competenties
op het gebied van onder andere samenwerken, creativiteit, plannen
en organiseren kun je ontwikkelen en verbeteren. Je bouwt daarnaast een groot netwerk op tijdens de diverse stages op de juridische afdelingen van de verschillende krijgsmachtdelen en het Openbaar Ministerie waar je meteen een ‘kijkje in de keuken’ neemt.
De postacademische opleiding was voor mij een goede basis om aan
de slag te gaan als juridisch adviseur van een commandant. Tijdens
deze functie hield ik me bezig met verschillende rechtsgebieden,

gaat vervolgens verder met een aantal vakken die worden verzorgd
door de FMW.

variërend van oorlogsrecht, Rules of Engagement, militair tuchtrecht tot rechtspositionele aangelegenheden. Dit zorgde voor veel
afwisseling; de ene keer was ik mee op oefening en was ik bezig

Het vervolg van de vaktechnische opleiding tot militair jurist bestaat uit:
bachelorvakken van de FMW;

met targeting en de andere keer had ik op de brigade een hoorzitting in verband met een ontslagzaak. Tijdens een daarop volgende

-

uitzending coördineerde ik diverse projecten. Ik organiseerde rule of

-

law bijeenkomsten en shura’s (vergaderingen van stamoudsten en
lokale bestuurders) en bezocht vrouwen in de gevangenis. Daarbij

verschillende stages bij onder meer de juridische afdelingen van
de krijgsmachtdelen;
tenminste 3 vakken van het specialisatietraject Militair Recht aan
de Universiteit van Amsterdam.

gebruikte ik competenties, zoals stressbestendigheid en organisa-

Doelgroep

tiebewustzijn, die ik tijdens de opleiding ontwikkelde.”

Deze opleiding is bedoeld voor juristen met een afgeronde Master
Nederlands Recht, met civiel effect, die een functie gaan vervullen als
militair jurist bij de krijgsmacht.

Carrièremogelijkheden
Militair juristen zijn werkzaam binnen verschillende onderdelen
van Defensie. Zij treden op als bedrijfsjuristen en staan commandanten en staven bij met advies op diverse onderdelen van het
militaire recht. De Militair Juridische Dienst Krijgsmacht is het
overkoepelende organisatie-element dat de juridische diensten
en afdelingen verbindt.

Sollicitatie en vooropleidingseisen
Om een opleiding aan de Nederlandse Defensie Academie te kunnen
volgen, moet je eerst solliciteren naar een officiersfunctie bij één van
de krijgsmachtdelen van Defensie. Afhankelijk van de functie waarnaar je solliciteert, worden eisen gesteld aan je vooropleiding. Via de
'Werken bij' websites van de verschillende krijgsmachtdelen kun je
zien welke vooropleidingseisen er worden gesteld om in aanmerking
te komen voor de diverse functies.
Voor deze opleiding geldt de instroomeis; een afgeronde Master
Nederlands recht, met civiel effect.
Yvette (rechts) op uitzending in Masar-e Sharif waar zij een training van
Afghaanse politievrouwen bijwoont.

Specialisatietraject Militair Recht
Dit specialisatietraject bestaat uit de vakken die genoemd zijn
in de alinea over de opbouw van de opleiding en die aan de
Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam
worden verzorgd. Het onderwijs in de vakken Krijgsmacht en
Staatsrecht, Militair Ambtenarenrecht en Militair Straf- en
Tuchtrecht is in het Nederlands. Bij de vakken International
Humanitarian Law en International Law of Military Operations
wordt het onderwijs in het Engels verzorgd.

Opbouw van de opleiding
De totale duur van de PAO MJDK is anderhalf jaar en bestaat uit
vijf componenten.
Eerste studiejaar:
In het eerste jaar volg je de Algemene Luitenantsopleiding
(militaire opleiding tot officier), samen met aspirant-officieren
van de Korte Officiersopleiding. Daarnaast volg je delen van de
Gemeenschappelijke Officiersopleiding aan de FMW, aangevuld

Beëdiging van kap. mr. drs. Kirsten Schönbeck, een van de PAO juristen.

met het vak Militaire Operatiën 1, samen met aspirant-officieren
van de MWO.

Je volgt deze vakken met de reguliere studenten van de Master
Militair Recht. Aan de Engelstalige vakken nemen ook studenten

Tweede jaar:
Tijdens het tweede jaar loop je een deel van het jaar doorlopend

deel uit andere trajecten en uitwisselingsstudenten van buitenlandse universiteiten. Alle vakken hebben een studielast van

stages bij de juridische afdelingen van het Commando Zee-,

6 studiepunten en worden afgesloten met een tentamen of

Land-, en Luchtstrijdkrachten, het Commando Dienstencentra en
de Koninklijke Marechaussee, inclusief het Openbaar Ministerie.

schriftelijke opdracht. Het onderwijs, dat afwisselend op
donderdag en vrijdag wordt verzorgd, kan over een langere
periode worden uitgesmeerd.

Verder doorloop je de vaktechnische opleiding met een specialisatie Militair Recht aan de Universiteit van Amsterdam (UvA).

Meer weten?

Je volgt vakken uit het specialisatietraject Militair Recht:

Meer informatie over deze postacademische opleiding kun je
vinden via de volgende link: www.defensie.nl/onderwerpen/

1.

Krijgsmacht en Staatsrecht

defensieacademie/inhoud/opleidingen, surf naar Postacademi-

2.
3.

Militair Ambtenarenrecht
International Humanitarian Law

sche Opleiding Militair Juridische Dienst Krijgsmacht. Je kunt ook
contact opnemen met kolonel mr. dr. Joop Voetelink:

4.

Militair Straf- en Tuchtrecht

jed.voetelink@mindef.nl, 076-5274016.

5.

International Law of Military Operations
Voor alle overige informatie

Tot slot volg je, samen met de aspirant-officieren van de militair
wetenschappelijke opleiding, het vak Leiderschap & Ethiek aan
de FMW.

www.werkenbijdefensie.nl
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