VAN START
OP DE

KMA

WEL K O M

Je start binnenkort als cadet aan de Koninklijk Militaire Academie (KMA),
onderdeel van de Nederlandse Defensie Academie (NLDA). Je zult net
zo trots zijn als wij, wanneer wij door de Henricuspoort het kasteel
betreden. Deze poort is symbolisch voor jou, als beginnend cadet. Het
is de poort naar nieuw leiderschap, naar militaire bekwaamheid en
strategie, naar kameraadschap voor het leven en een avontuur dat
niet voor iedereen is weggelegd. Na je opleiding, zul je met een even
opgeheven hoofd via dezelfde poort het kasteel weer verlaten. Het is
de toegang tot je officierscarrière, waar zowel je opgedane kennis als
je kameraden je zullen blijven vergezellen.
Beschouw dit document ook als poort. Het is het aanvangspunt van jouw opleiding
tot officier. Om je zo goed mogelijk aan de startstreep te laten verschijnen,
kun je hier alle informatie terugvinden, die voor jou als aanvangend cadet
nuttig is. Hier vind je algemene informatie over de officiersopleidingen van de
krijgsmachtdelen die onderdeel uitmaken van de KMA. Ook vind je praktische
informatie die nuttig is in de voorbereiding van jouw tijd als toekomstig officier.
Specifieke informatie zul je ontvangen in de meldingsinstructie. Voor nu,
wensen wij je een goede start. Welkom. Wij kijken ernaar uit je tot officier te
zien groeien.
Het kader van de Koninklijke Militaire Academie
en de Faculteit Militaire Wetenschappen

!

Hoe werkt dit document?
Dit is een interactief document. Vanuit
de tekst kun je soms doorklikken naar
interne en externe inhoud. Dat herken je
aan het icoontje met het pijltje, zoals je
hier links ziet. Voor de externe links heb
je toegang tot internet nodig.
Gebruik
de
navigatie
rechtsonder
om door het bestand te bladeren. De
middelste knop brengt je terug naar het
hoofdmenu.
Klik op het lampje bij een onderwerp als
je daarover meer informatie wilt.
Om dit document goed te lezen, kan
deze het best gelezen worden op je pc in
Acrobat Reader DC.
Klik hier om de laatste versie
van Acrobat Reader DC gratis
te downloaden.

Neem dit document zorgvuldig
door. Vergeet vooral de
checklist niet.

De opleiding

Klaar voor
de start

De KMA als
internaat

De locaties

Checklist

DE OPLEIDING
Als toekomstig officier ben je
de nieuwe leider, manager en
diplomaat van de krijgsmacht.
Er wordt dan ook heel wat van
je verwacht. Gedurende je
opleiding word je beoordeeld
op verschillende competenties.
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De Beroepsopleiding

De Academische Vorming

De Beroepsopleiding (BO) is de militaire
officiersopleiding. Deze wordt bepaald
door het krijgsmachtsdeel waarvoor
je hebt gekozen. Klik op het embleem
van je krijgsmachtsdeel voor meer
informatie over je beroepsopleiding.

Je wordt opgeleid tot officier. Dat
houdt in, dat je ook een academische
vorming krijgt. De Faculteit Militaire
Wetenschappen
verzorgt
deze
vorming.

De Koninklijke
Landmacht

De Koninklijke
Luchtmacht

De Koninklijke
Marechaussee

Als je doorstromer bent en je volgt de
korte officiersopleiding, dan maakt de
academische vorming geen onderdeel
uit van je curriculum.

Kijk hier om meer
te weten over
de academische
vorming aan de
Faculteit Militaire
Wetenschappen.

De Persoonlijke Vorming
Kennis is macht, karakter is meer. Zo
luidt het credo van de Nederlandse
Defensie Academie. Het benadrukt dat
je niet alleen opgeleid wordt als militair
of als academicus, maar dat er bij
het officiersschap specifieke normen
en waarden verbonden zijn. Het
Cadettencorps levert in het bijzonder
een bijdrage aan deze pijler.

Kijk hier om meer
te weten over de
vorming tot officier.

HET CADETTENBATALJON VAN DE

KONINKLIJKE LANDMACHT
Onze

kracht

is dat de
landmacht optreedt tussen en voor
mensen. Hierdoor zijn we in staat om
te begrijpen wat speelt in de wereld,
om gedrag van mensen blijvend te
beïnvloeden en mensen het gevoel
van veiligheid te bieden. De basis van
onze kracht is de combinatie van goed
getrainde mensen, hoogwaardige
technologie en daarbij slagvaardige
operationele concepten. Daarbij voert
de mens het gevecht, de technologie
vermenigvuldigt de gevechtskracht
en met operationele concepten wordt
dat gevecht georganiseerd.
Als cadet van de landmacht wordt je
geplaatst binnen het Cadettenbataljon
(CadBat). Hierin wordt je voorbereid
op jouw toekomstige rol als beginnend
Landmacht officier: Leider, vakman,
coach en manager. Altijd en overal
inzetbaar voor vrede en veiligheid. Het
werk van defensie wordt ingewikkelder
in een onzekere omgeving. Naast eigen
vakmanschap wordt het goed kunnen
samenwerken met andere partijen steeds
belangrijker. Het is jouw taak om de
effectiviteit van je eenheid doorlopend te
verbeteren, voor jezelf, voor jouw team
en voor de bredere context daaromheen.
Dit vraagt om leiderschap op maat, zowel
in de bedrijfsvoering als tijdens een inzet.

JE WORDT STARTBEKWAAM OFFICIER VOOR DE
LANDMACHT EN SPECIALIST VOOR DEFENSIE
OPBOUW
CADETTENBATALJON

Fleur zit in het vierde jaar
van haar opleiding in het
CadBat. Toen ze begon,
keek ze het liefst de kat
uit de boom. Nu is ze
doortastend en weet ze
dat met overtuigingskracht
veel mogelijk is.

Waarom koos jij voor de KMA?

Een kantoorbaan trekt mij niet. Bij een
voorlichting kwam ik erachter dat de KMA
precies is wat ik wil: actief bezig zijn en
studeren. Ik wilde de leidinggevende kant
van de zorg op. De landmacht biedt hierin de
meest veelzijdige optie.

FLEUR:
Met de juiste
argumenten,
is heel veel
mogelijk

Hoe ziet jouw gemiddelde week eruit?

Het verschilt in welke fase je zit. Tijdens de
BO-1 staan we om 06:00 op. Dan kleden we
ons aan en ontbijten we. Dat moet in een
kwartiertje gebeuren. Dat was even wennen.
Daarna maken we de kamers schoon voor
de inspectie. Om 07:45 hebben we vaak
appèl. Dan volgen de lessen, afgewisseld met
bijvoorbeeld de Klein Kaliber Wapen Simulator
en sport. In de avond kun je ontspannen,
maar het is ook slim om voorbereidend werk
te doen, zoals het oefenen met hoe je je tas
moet inpakken. Een opleiding aan de KMA kost
heel veel tijd, vooral als je nog nevenfuncties
hebt. Het is niet om 17:00 klaar. Zeker tijdens
de BO heb je nog niet veel tijd om lekker de
bar in te gaan.

Hoe ervaar je het leven op de KMA?

In het begin was het heel erg wennen, met
acht anderen op de kamer. Ik was iemand die
de kat uit de boom keek. Maar je maakt snel
hechte vriendschappen, ook met mensen
waarvan je dat eerst niet verwacht. Ik heb
hier ook mijn vriend ontmoet. Omdat de

opleiding erg tijdsintensief is, halveerde mijn
vriendenkring buiten de KMA. Toch blijft het goed
om te investeren in je sociale leven buiten de KMA.
Anders zit je op een soort eilandje.

Welke tips wil je meegeven?

Defensie heeft mijn horizon verbreed. Als je met
de juiste argumenten komt, is er enorm veel
mogelijk. De KMA heeft me in contact gebracht
met vakgebieden zoals Human Resources, waar ik
anders nooit van had geweten. De drempel om bij
het kader naar binnen te stappen is ook veel minder
hoog dan ik dacht. De landmacht staat bekend als
een van de meest hiërarchische krijgsmachtdelen.
Toch is het kader goed benaderbaar.

Stippel niet alles uit. Laat je verassen. Geniet
ervan en weet dat alles een doel heeft.
Niemand is er ooit aan dood gegaan. Bij
sommige opdrachten begrijp je misschien
niet waarom je het moet doen. Zo moesten
we eens in een half uur klaar staan met onze
ingepakte tassen. Uiteindelijk hebben we er
vijf uur over gedaan, omdat er constant iets
niet op de juiste manier was ingepakt. Toch
ben je uiteindelijk blij als je in het donker in
de regen je zaklamp direct weet te vinden.
Wat me doet herinneren: draag een horloge
met lichtgevend scherm.

Welke belangrijke lessen heb je geleerd?

Als je echt voor iets wilt gaan, moet je ervoor
blijven gaan. Er is echt veel mogelijk met de juiste
overtuigingskracht. Nevenfuncties helpen jezelf
hierin te ontwikkelen. Zo heb ik het grote jaarlijkse
feest van de KMA, het Assaut, helpen organiseren,
heb ik de logistiek van de Roparun gedaan en
ben ik kroon van het CadBat. Daardoor durf ik nu
sneller op mensen af te stappen.

Bereid je fysiek goed voor. Je wilt goed mee
kunnen doen. Oefen bijvoorbeeld met marsen
met zand in je rugtas.

DE CADETTENWING VAN DE

KONINKLIJKE LUCHTMACHT
Eén team, één taak.

Dat wordt je als cadet binnen
Cadettenwing (CadWing) van de
Luchtmacht al vanaf het eerste
moment bijgebracht. Binnen de
Wing zijn we trots op wat we doen.
We proberen elkaar te helpen daar
waar nodig. Dat kan uw collega
zijn, een kaderlid of iemand anders.
Wij zijn er voor elkaar. Wij zijn
geen verzameling individuen, maar
echte teamspelers. We voelen
ons
Luchtmachter,
ongeacht
ons dienstvak. Samen fiksen we
elke opdracht. Die opdrachten
zijn heel verschillend, net als de
omstandigheden; geen dag is bij
ons hetzelfde.
Bij de CadWing word je opgeleid tot
die teamspeler. Je wordt getraind als
professional, bewust van jouw specifieke
rol in de organisatie en de maatschappij.
De conflicten van nu zijn divers, minder
goed voorspelbaar en steeds complexer
dan voorheen. De lat ligt voor jou
daarom skyhigh. Wij willen het beste uit
jou halen. Je leert de kracht kennen van
het materieel, de vliegtuigen, helikopters
en
andere
wapensystemen.
Maar
uiteindelijk maak je als luchtmachter
zelf het échte verschil. Daarom sta jij
zelf centraal in jouw opleiding. Na je
opleiding vertrouwt de krijgsmacht op
jouw verstand van zaken, jouw kracht
als luchtmachter, als thinking soldier.

JE WORDT EEN PROFESSIONELE TEAMPLAYER
MET VERSTAND VAN AIRPOWER
OPBOUW
CADETTENWING

FEMKE:
Alles wat je doet,
is goed voor je
Femke is eerstejaars bij de
CadWing. Ze houdt altijd haar
doel voor ogen: officier worden.
Daardoor kon ze de pittige BOtijd succesvol doorlopen. Nu
geniet ze volop van haar tijd als
cadet tussen goede vrienden
en een leerzaam kader.

Waarom koos jij voor de KMA?

Altijd al had ik interesse in Defensie. Ik ben
langsgegaan op het Kasteel en was direct
overtuigd. Het is heel praktisch, zodat je
niet je hele leven achter een bureau hoeft
te zitten. Met name de open sfeer trok mij
aan. Alles is goed geregeld en de groene
dagen leken mij uitdagend.

omdat ik mijn einddoel altijd in gedachten
hield: officier worden.
De BO was fysiek zwaarder dan ik had
verwacht. Er waren wel momentjes dat ik
dacht: “Waarom doe ik mezelf dit aan?” Maar
we leerden enorm veel. We moesten dan ook
snel gevormd worden.

Vervolgens koos ik voor de Luchtmacht. De
mentaliteit is hier relatief informeel. Je kunt
jezelf zijn. Daardoor kan ik een goede band
ontwikkelen met mijn vluchtgenoten en het
kader.

De GOO was een enorm contrast. We moesten
het ineens allemaal zelf doen. Iedereen kan
het niveau wel makkelijk bijhouden, omdat
de lessen goed zijn opgebouwd.

Hoe ziet jouw gemiddelde week eruit?

Mezelf minder zielig vinden. Ik heb momenten
gehad dat ik het heel zwaar vond. Ik leerde
relativeren. Gewoon denken: “STOP” en
erover praten met vluchtgenoten en het
kader. Het kader biedt een formele reflectie,
maar je kunt ook laagdrempelig bij ze naar
binnen stappen.

Eerst volgden we de BO, waarin we de
militaire
basisvaardigheden
leerden.
Tussendoor kregen we theorielessen, zoals
wapenhandelingen, Zelf Hulp Kameraden
Hulp
(ZHKH),
commandovoering
en
leiderschapstraining. Daarna startte de GOO,
de gemeenschappelijke officiersopleiding,
met vooral theorie. Je houdt wel twee of
drie keer in de week sportlessen.
Als je niet op bivak bent, start je diensttijd
met het appèl om 07:45 en eindigt het
om 16:30. Dan kun je lekker Netflix erbij
pakken, of de stad in gaan.
Ook besteed ik tijd aan het cadettencorps.
Zo ben ik projectleider voor het Assaut, het
grote jaarlijkse feest op de KMA. Ook word
ik penningmeester van de Wapenraad, die
zorgt voor de corpsdagen.

Hoe ervaar je het leven op de KMA?

Enorm leuk! Ik heb veel goede vrienden
gemaakt. In het begin heb ik wel last
van heimwee gehad. Maar ik hield vol.
Uiteindelijk
is
het
gevoel
helemaal
verdwenen, dankzij mijn vluchtgenoten en

Welke belangrijke lessen heb je geleerd?

Welke tips wil je meegeven?

Houd je doel voor ogen. Onthoud dat alles wat
je doet, goed is voor je. Ik heb mensen echt
leukere personen zien worden. Van verlegen
tot sociaal.
Neem voor de eerste dagen burgerschoenen
mee waar je lekker op kunt lopen. Ik had zelf
schoenen mee met een hakje. Ik deed iets
fout en moest een rondje rennen op mijn
hakken over het kasteel.... En zorg er altijd
voor dat lang haar in een staartje kan!
Tot slot: probeer je tijd op de KMA te beleven.
Laat het niet over je heen komen, maar ga er
echt voor.

HET CADETTEN ESKADRON VAN DE

KONINKLIJKE MARECHAUSSEE
Als het erop aankomt,

rekent de Nederlandse Staat
op
jou. Daarom leer je als cadet in het
cadetteneskadron van de Koninklijke
Marechausse (CadEsk) hoe je een
fundamentele bijdrage kunt leveren
aan onze veiligheid. Als officier bij
een politieorganisatie met militaire
status waakt je over de veiligheid
binnen de landsgrenzen, maar ook
ver daarbuiten. Je bent veelzijdig
inzetbaar, ook in dreigende situaties
en in het hoger geweldsspectrum. Als
het erop aankomt.
In het CadEsk helpen we de wijsheid in
jouwzelf te versterken. We moedigen
je aan bedachtzaam te zijn, maar ook
door te zetten. Je maakt onderdeel uit
van een Learning Community, waar je
de ruimte krijgt om jouw eigen talenten
te ontwikkelen. Leren doe je namelijk
niet alleen. Je leert met en van elkaar.
We willen dat je die mentaliteit in je
hele carriere vasthoudt, namelijk dat
je interoperabel bent. Dat houdt in, dat
je op elk niveau gegevens uitwisselt en
processen op elkaar afstemt, altijd met
het oog op samenwerking. Dat betekent
dat je ook flexibel en betrouwbaar moet
zijn, zodat je je snel kunt aanpassen
aan andere situaties en de mensen in je
omgeving weten wat ze van je kunnen
verwachten. Want zij rekenen op jou.

JE VERSTERKT JOUW TALENTEN IN DIENST
VAN DE VEILIGHEID VAN ONZE STAAT
OPBOUW
CADESK

GIJS:
De KMA houdt je
een spiegel voor
Waarom koos jij voor de KMA?
De KMA is een mooie balans tussen praktijk en
theorie. Je bent hier minder een nummertje dan
op de meeste civiele universiteiten. Zo krijg je veel
persoonlijke begeleiding. De KMA houdt je een
spiegel voor.
Ik koos voor de KMar, omdat je bij de KMar werkzaam
bent in de samenleving en er deel van uitmaakt. Bij
andere krijgsmachtdelen is dat vaak anders. Daar
werk je over het algemeen enkel op kazernes om
nationale taken uit te voeren of de eenheid gereed
te stellen voor uitzending.

Hoe ziet jouw gemiddelde week eruit?
Op maandag, woensdag en vrijdag beginnen we de
dag met appèl om 07:45. Dan moet je 06:45 je bed
uit. Op dinsdag en donderdag begint de les om 08:00.
In de eerste twee jaar heb je vooral studieblokken
van zes of zeven colleges in de week. Daarvoor moet
je soms literatuur lezen om je voor te bereiden. Je
kunt zelf bepalen hoeveel je je verdiept. Als je zou
willen, kun je je volledige cadettentijd doorbrengen
in de boeken, zoveel is er te lezen. Ook sport je met
je groep twee keer in de week.

Je vrije tijd start in principe om 17:00. Dan
ga ik met mijn maten ontspannen, zoals
sporten, of we gaan even de stad in. Ook
besteed ik veel tijd aan het Cadettencorps.
Het corps biedt
veel mogelijkheden je
persoonlijk te ontwikkelen. Zo was ik
voorzitter van de uitwisselingscommissie.
Hierdoor kreeg ik de kans om dertien
internationale delegaties te begeleiden.

Hoe ervaar je het leven op de KMA?
De sfeer onder de cadetten is enorm goed.
Je leeft hier intern met mensen die veelal
dezelfde interesses hebben. Zo heb ik mijn
vriendin leren kennen op de KMA. Ik kom
zelf niet uit Breda, maar het voelt alsof ik
hier een hele familie heb. Het cadettencorps
helpt hierbij.
Er wordt wel veel van je verwacht, zeker als
je ambitieus bent in je eigen ontwikkeling.
Je moet er ook rekening mee houden dat je
beperkt bent in je vrijheid om je eigen tijd
in te delen. Dat kan ten koste gaan van je
sociale leven buiten de KMA.

Gijs is vierdejaars bij het
CadEsk. Nu is hij bezig
met het schrijven van
zijn scriptie en blikt hij
terug op een tijd waarin
hij er een nieuwe familie
bij kreeg en heeft geleerd
dat je nooit ophoudt jezelf
te ontwikkelen.

Welke belangrijke lessen heb je geleerd?
Goed voorbeeld doet goed volgen. Je bent
als toekomstig officier een voorbeeld voor de
maatschappij en je eigen team.
Ook heb ik geleerd dat je nooit klaar bent
met ontwikkelen. Het kader van de KMar is
in vergelijking met andere krijgsmachtdelen
erg benaderbaar en informeel. Het biedt ons
middelen om nieuwe inzichten te krijgen, dus
ik stap regelmatig bij het kader naar binnen.

Welke tips wil je meegeven?
Wees proactief in je eigen ontwikkeling. Je
zit hier om een zo goed mogelijk officier te
worden. Als je op de achtergrond blijft, heb je
alleen jezelf ermee. Ga je dus niet verschuilen
voor je eigen ontwikkeling.
Zorg er verder voor dat je je tijden haalt.
Op tijd komen is essentieel in een militaire
omgeving. Help anderen dan ook om op tijd
te komen.

ACADEMISCHE
VORMING

Gemeenschappelijke Officiers Opleiding
GOO
De Faculteit Militaire Wetenschappen verzorgt de GOO. Je raakt
vertrouwd met de basisbeginselen van de krijgswetenschappen.
Je krijgt theoretische vakken over oorlog en vrede, een inleiding
tot militaire operaties, legitimiteit en humanitair oorlogsrecht.
Volgt u de MWO?
Dan gaat je academische vorming nog even door:

DE PERSOONLIJKE VORMING
Het Cadettencorps
Het Kronensysteem

In alle pijlers van de KMA wordt aandacht
besteed aan persoonsvorming. Naast de reguliere
opleidingen kunnen het cadettencorps en het
kronensysteem in het bijzonder bijdragen aan
jouw persoonlijke ontwikkeling.

Van een aspirant-officier mag meer verwacht worden
dan van de gemiddelde Nederlandse burger op het
gebied van waarden, normen en discipline. Daarom
wordt bijzondere aandacht besteed aan jouw vorming
tot officier. Niet voor niets luidt het motto van de NLDA:

KENNIS IS MACHT, KARAKTER IS MEER

HET CADETTENCORPS

Het cadettencorps is voor de cadetten die aangenomen zijn voor
de Militair Wetenschappelijke Opleiding (MWO), Korte Opleiding
Officieren (KOO) en de Specifieke Officiers Opleiding (SOO).

Het Cadettencorps is ooit begonnen als
een vereniging om te ontsnappen aan de
strikte discipline van de KMA. Lid worden
van het corps is niet verpllicht, maar het is
wel uitgegroeid tot een vereniging met veel
mogelijkheden tot persoonsontwikkeling.
Gezamenlijke normen en waarden, gebruiken
en tradities creëren een gemeenschappelijke
basis, die dient om een netwerk op te
bouwen en te ontspannen.

De Senaat is het hoogste bestuursorgaan van het Cadettencorps en wordt gevormd
door vijf cadetten. De Senaat is verantwoordelijk voor het dagelijkse bestuur van het
Corps en houdt zich voornamelijk bezig met beleid, zowel op korte als lange termijn.

De middenkaderverenigingen vallen onder
de Senaat. Zij zijn verantwoordelijk voor
het uitvoeren en uitdragen van het gestelde
beleid. Voorbeelden zijn het Cadetten
Sociëteitsbestuur,
de
Sportcommissie,
At World’s End (de belangenbehartiger
voor de cadetten in Den Helder) en de
Assautcommissie, die jaarlijks het oudste en
traditionele cadettenfeest organiseert.
Verder zijn er nog onderverenigingen. Deze
vallen onder de middenkaders. Zij zijn
dagelijks actief binnen het leven op de KMA.

Het kronensysteem geeft je de mogelijkheid
om jezelf nog extra te kunnen ontwikkelen.
Je kunt competenties verbeteren en meer
inzicht krijgen in verschillende functies. Je
leert wat de bijzonderheden en beperkingen
hiervan zijn.
Dit kronensysteem is een schaduwsysteem van
commandanten en staffunctionarissen waarin
ook een hiërarchie zit. Dit betekent dat je mee
loopt met ervaren officieren binnen de KMA. Zij
laten je meedenken en meepraten over zaken
waarmee zij te maken kunnen krijgen.
Je hebt als kroon de verantwoordelijkheid voor
de cadetten of adelborsten binnen je eenheid.
Tevens wordt je nauw betrokken bij verschillende
ceremonies op de KMA. Het kronensysteem
maakt het mogelijk om zowel naast de pelotonsals naast commandant KMA te functioneren. Je
kunt binnen het kronensysteem groeien tot het
hoogste niveau op de KMA.

HET KRONENSYSTEEM

DE KMA ALS
INTERNAAT

PARESTO
Paresto, de Paarse Restaurant Organisatie, is de Defensiebedrijfskantine. Je kunt hier terecht voor ontbijt, lunch en
diner. Paresto zit op elke kazerne, dus ook op het Kasteel
van Breda en de Trip van Zoudtlandtkazerne. Alleen op de
Faculteit Militaire Wetenschappen is geen Paresto aanwezig.

LEGERING
Vanaf het begin zal je discipilne en regelmaat
worden bijgebracht. Hoewel dit resulteert in
een nette legeringskamer, is dit niet eens de
voornaamste reden waarom dit van je wordt
verwacht. Discipline heeft te maken met respect,
hygiëne en het heeft operationele voordelen.
Altijd weten waar je goed onderhouden spullen
liggen, betekent tijdswinst en is voorwaardelijk
voor het slagen van elke opdracht.

LOCATIES

De eerste periode brengt iedere cadet van de KMA door in
Breda. Daarna zullen de cadetten die zich specialiseren in
Militaire Systemen en Techniek verhuizen naar Den Helder. Je
vindt hier een overzicht van de belangrijkste locaties te Breda.

1
2

3

4 5

I

I

G
H2

U

E2

H1
9

7

E
E1

D

F

R

9

F1

R

9

5

F

8

4

A2 A4

R

A3

T

A1

9

N

C

B2

B1

2

W

O
6

1

K

S
J
3

Kasteel van Breda
& Prins Bernhard Paviljoen
Kasteelplein 10

L

1 Hoofdingang
2 Stadhouderspoort
3 Tourniquet Huis van Brecht
4 Henricuspoort
5 Prins Hendrik Poort
6 Spanjaardsgat
7 Sportveld
8 Parade (exercitieterrein)
9 Parkeerplekken personeel

M

A Kasteel
A1 Paresto (begane grond)
A2 Grote Zaal (GroZa, 1e verdieping)
A3 Binnenplaats (BiPla)
A4 Spijkerbar (kelder)
B Werkplekken Staf NLDA
B1 Blauwe Stoep
B2 Egmondgalerij
C Rekenkamer
D Lesgebouw “het Uiltje”
E Legering Peter Lazeroms Paviljoen
E1 Facilitair Bedrijf Defensie
E2 LO Sport
F Legering
F1 Fietsenmaker
G Aula
H1 Kantoren Kader KMA
H2 Auditorium
I Roeigebouw
J Bibliotheek, Huis van Brecht
K Koningin Wilhelmina Paviljoen
L&M Legering Prins Bernhard Paviljoen
N Granaattoren
O Duiventoren
R Paresto Afvalpunt
S Wacht
T Prieel behorende bij Blokhuis
U Tennisclub
W Commandant NLDA “het Blokhuis”

Trip van Zoudtlandt Kazerne
De la Reijweg 95, Breda
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AD Ingang TVZ-kazerne
JIV Transportgroep
G1 MAM (logistieke ondersteuning)
G2 KPU-servicepunt
J2 Diensten
AB Gezondheidscentrum
HQ Paresto (bedrijfskantine)
E Sport
D Onder de Toren (Flexplekken en bar)
P Parkeerplaats
S Sportveld en hindernisbaan

G1

J2
AB

JIV

Faculteit Militaire
Wetenschappen
Hogeschoollaan 2, Breda
1A Ingang FMW
FMW Isaac Deprat Paviljoen
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Koninklijk
Instituut voor
de Marine

Het Nieuwe Diep 8, Den Helder
Q Hoofdgebouw KIM, met “het Zaaltje”
1 Legering
P Parkeerterrein
5 Paresto en leslokalen
L Lesgebouw
S Sport

GESCHIEDENIS VAN DE KMA
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ADRESSEN
Kasteel van Breda

Kasteelplein 10
4811 XC Breda
Hoofdpoort: Kraanstraat 4

Trip van Zoudtlandt
Kazerne
De la Reijweg 95
4818 BA Breda

Faculteit Militaire
Wetenschappen
Hogeschoollaan 2
4818 CR Breda

Koninklijk Instituut
voor de Marine
Het Nieuwe Diep 8
1781 AC Den Helder

KLAAR

voor de start
Het startschot wordt bijna gegeven.
Om je meer houvast te geven voordat je
begint aan dit nieuwe avontuur, geven
wij jou hier alvast een aantal tips. De
meest praktische tips kun je afvinken
in een handige checklist, die je aan het
einde van dit document vindt.

Hoe kom ik bij de KMA?

Wij raden aan met het openbaar
vervoer te komen. Met de trein reis je
naar Breda Centraal. Vanaf daar loop
je door het stadspark Valkenberg
naar de hoofdpoort (Kraanstraat 4).
Hier meld je je bij de wacht.
Reis je toch met de auto? Dan dien
je deze te parkeren op de Trip van
Zoudtlandt Kazerne, waar je voor het
sportveld een grote parkeerplaats
vindt. Vanaf hier is het ongeveer 30
minuten te voet naar het Kasteel van
Breda.
Je zult later tijdens uw opkomst een
fiets tot je beschikking krijgen.

Wat moet ik allemaal meenemen?

In je meldingsinstructie staat wat
je mee moet nemen op je eerste
dag. Hier vind je alvast een handige
checklist. Neem verder zo min
mogelijk mee.

Hoe spreek ik andere militairen aan?
Met de gratis app Rangen en
Standen kun je rangen en
aanspreektitels oefenen.

Hoe bereid ik me fysiek voor?

Je zult fit moeten zijn bij de aanvang van je
opleiding. Je kunt hiervoor bijvoorbeeld de
Military Workout volgen. Houd ook goed
de fysieke eisen en het trainingsschema
in de gaten. Oefen ook met het marsen
met een rugzak.
Zorg dat je fris geschoren bent. Een baard
of andere gezichtsbeharing is bij opkomst
niet toegestaan.

Wat trek ik aan?

Je wordt gekleed door het kleedpunt
(KPU). In je meldingsinstructie staat
waar en wanneer je je hiervoor dient
te melden. Ben je reeds militair als
je start aan de KMA? Kom dan in
gevechtstenue (GVT) en neem je
volledige PGU mee.
Als burger trek je bij opkomst iets
aan waar jij je comfortabel in voelt.

In de beginperiode ben je telefonisch
zeer beperkt bereikbaar. Laat daarom
noodnummers achter. Deze staan in
de meldingsinstructie.

Neem ook sportkleding mee. Zorg
dat je sportschoenen goed zijn
ingelopen. Na opkomst worden de
dames in de gelegenheid gesteld om
op kosten van Defensie sport-bh’s en
panty’s aan te schaffen.

Hoe zit het met zorgtoeslag en
ziektekostenverzekering?

Er zijn wasmachines aanwezig.

Hoe ben ik bereikbaar?

Je wordt met ingang van je opkomstdatum
verzekerd via Defensie bij de SZVK
(Stichting
Ziektekosten
Verzekering
Krijgsmacht). Daarom hoef jij je niet
individueel te verzekeren. Als militair heb je
geen recht op zorgtoeslag. Daarom dien je
je zorgtoeslag en ziektekostenverzekering
vanaf je opkomstdatum op te zeggen
indien je niet al als militair werkzaam was.

Wat als ik niet op tijd aanwezig kan
zijn vanwege vervoer?
Voor degenen die lang moeten
reizen, is het soms niet mogelijk
om op de eerste dag op tijd binnen
te zijn. Daarom is het mogelijk om
een legeringskamer aan te vragen.
Meer informatie hierover ontvang
je in je meldingsinstructie.

Wanneer krijg ik de meldingsinstructie?

Het verschilt per opkomst wanneer
je de meldingsinstructie ontvangt.
Je kunt ervan uitgaan dat je
deze uiterlijk een week voor je
opkomstdatum ontvangt.

Kan ik mij tijdens mijn opleiding bezig
houden met mijn geloofsovertuiging?

Ja, dat kan. Onder de Duiventoren
is een gebedsruimte en er zijn
geestelijk verzorgers aanwezig.

Hoe zorg ik voor mijn maaltijden?

Voor ontbijt, lunch en avondeten
kun je terecht bij Paresto. Je
betaalt voor je eigen maaltijden.
Hiervoor krijg je een vergoeding.
Informatie hierover wordt verstrekt
bij het begin van je opleiding. Bij
Paresto kun je alleen betalen met
een pinpas. Zorg daarom dat je je
betaalpas meeneemt.
Speciale dieetwensen kun je
doorgeven via het emailadres in de
meldingsinstructie.

Hoe wordt mijn salaris betaald?

Tijdens je opleiding ontvang je
jouw salaris aan het eind van elke
maand. Het wordt automatisch
gestort op je bankrekening. Zorg
daarom dat je beschikt over een
bankrekeningnummer.

TIPS VAN CADETTEN

Klik op de
emblemen voor
meer verhalen van
uw voorgangers.

CHECKLIST

PAKLIJST

Voor een vliegende start kun
je deze checklist afvinken.
Afgevinkt? Voltreffer!

Burgerkleding voor een week
Legitimatie of Defensiepas

Let op! Het aanvragen van
documenten kan lang duren
(tenminste twee weken).
Begin op tijd!

Sportkleding en schoenen
Pinpas

REGELEN

Toiletartikelen en badslippers
(geen electrische tandenborstel)

Compleet ingevuld
opkomstformulier

Check de meldingsinstructie

Kledinghangers

Gewaarmerkte kopie diploma en
cijferlijst vooropleiding

Doorgeven speciale dieetwensen
(indien van toepassing)

Zaklamp/hoofdlampje

KPU-inleverfomulier en artikelen
(indien actief dienend)

Legering voor voorgaande nacht
(indien noodzakelijk)

Horloge
(houd je aan militaire tijden)

Uitdraai medisch dossier
(bij huisarts op te vragen)

Plan je route met openbaar
vervoer of de auto

Vaccinatiebewijs

Opzeggen ziektekostenverzekering
en zorgtoeslag
(indien van toepassing)

Volledige Persoonsgebonden
Uitrusting (PGU)
(indien actief dienend)
Medicijnen op doktersrecept
(indien van toepassing)

Noodnummers voor thuisfront

Wasmiddel

Medische verklaring steunzolen
(indien van toepassing)

Fris scheren

Afsluitbare zakken
(voor droog houden extra kleding)

Kopie Actueel Medicatie Overzicht
(indien van toepassing, niet ouder dan 6
maanden, op te vragen bij uw apotheek)

Wees fit

Aantekenmateriaal

Kopie bloedgroepkaart
(indien je die hebt)

Open bankrekening

DOCUMENTEN

Dyslexie- en of ADHD-verklaring
afgegeven door specialist
(indien van toepassing)
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