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Mogelijk dat je al, via de bekende wandelgangen, van de term ‘Pilot BBL (Beroeps
Begeleidende Leerweg) SMG (Service Medewerker Gebouwen, MBO2) Genie’ hebt
gehoord. Deze naam zou ondertussen, binnen de genie, overal bekend moeten zijn.
Mocht dit nog niet het geval zijn dan ga ik je, via deze weg, in het spreekwoordelijke
plaatje brengen. Om dit goed te kunnen doen, ga ik echter eerst terug in de tijd. Een
jaar of 10 om precies te zijn.
kap Theunisse, projo BBL SMG Genie

PILOT BBL SMG GENIE
VeVa, een succes?
10 jaar geleden is er een pact gesloten
tussen het Ministerie van Defensie, het
Ministerie van Sociale Zaken en het Mi
nisterie van Onderwijs. Doel van dit pact
was om meer leerlingen hun startkwali
ficatie te laten halen. Het geesteskind
van dit huwelijk werd vervolgens de
welbekende opleiding Veiligheid en
Vakmanschap (VeVa). Voor de genie
betekende dit de richting O&V (Onder
houd en Verbouw).
Zoals gezegd was het doel van deze sa
menwerking om leerlingen aan een
startkwalificatie te helpen. De bijvangst
voor het Ministerie van Defensie was

dat, via budgetten van andere Ministe
ries, deze de pareltjes uit deze VeVa
opleiding kon aannemen.
Dit was natuurlijk een meesterzet van de
Defensiebeleidsmakers om, in tijden
van een tekort aan geld aan alle kanten,
met minimale kosten hun personeel op
te leiden. Keerzijde was echter dat het
rendement van leerlingen op functie erg
laag bleek te zijn.
What got us here,
will not keep us here.
Het is nu 2019. De tijden van een 20 jaar
krimpende organisatie liggen achter ons
en het geld klotst tegen de spreekwoor

delijke plinten omhoog. Voor het eerst in
tijden is het genie credo ¨groeien¨. Dit
is echter ook het geval op de civiele ar
beidsmarkt waardoor de instroom van
nieuw personeel nog uitdagender wordt.
Door deze huidige tijdsgeest voldoet de
huidige VeVa O&V opzet definitief niet
meer voor de genie van nu. Het huidige
rendement van 10 procent op functie bij
de genie is te weinig om de manschap
pen functies gevuld te krijgen en te
houden. Dit resulteert dan ook in verde
re leegloop van de genie-eenheden.
Nut en noodzaak voor verandering zijn
dus daar, met de geboorte van de Pilot
BBL SMG Genie tot gevolg.

Opleidingsmodel
Relatiebedrijf Genie

OmscholingsTraject
(Civiele / ROC / Genie)

1e of 2e jaar BBL / BOL
Service medewerker Gebouwen
Timmeren/Metselen/ GWW / ……..

Beoordelingsmoment kandidaat &
Voorlopige functie toewijzing
Na 3e kwartaal
2e jaar BBL / Constructie Genie

VMBO

1e jaar BBL2 / Constructie-Pantser-CBRN

Route 1A
2e jaar / Pantser Genie / Luchtmobiel Genie

VSV

Entree (1 jaar BBL / Constructie-Pantser-CBRN)

Route 1B
2e jaar BBL / CBRN
BOT: 240 klokuren (40 wk; 1 dg/wk; 6 uur) (ROC)

BPV: 640 klokuren (40 wk; 2 dg/wk; 16 uur)(ROC-Genie)
AMO: 640 klokuren (40 wk; 2 dg/wk; 16 uur)(Genie)
Bx

: 880 klokuren (Genie)

SPV: 240 uur (Genie)
Extra begeleidingsuren: > 240 uur (Genie)

BOT: Binnen opleidingstijd (ROC)
BPV: Beroeps Praktijk Vorming (ROC-Genie)
SPV: Specifieke Praktijk Vorming (Genie)

De opleiding
De opleiding BBL SMG Genie duurt 2
jaar. Het eerste jaar vindt plaats bij de
PPS van het OTC Genie (Wezep of Vught),
waarbij AMO gecombineerd wordt met
vaktechniek.
Na een keuze van richting door de leer
ling aan het einde van het eerste jaar zal,
in het tweede jaar, de leerling veelal
opgeleid worden bij de gekozen eenheid.
De inhoud van het tweede jaar is, op het
moment van schrijven, nog in ontwikke
ling.
Van oud naar nieuw
Ik hoor je denken ‘Wat maakt BBL SMG
Genie zo anders dan VeVa O&V?’ Zie hier
wat voorbeelden:
+ Keuren vooraf i.p.v. achteraf: Bij VeVa
solliciteert niet iedere leerling bij Defen
sie aan het einde van de VeVa opleiding.
Verder hebben we bij VeVa leerlingen
ook te maken met afkeur in geval van
sollicitatie.
De leerlingen BBL SMG Genie zijn reeds
gekeurd en aangesteld als militair. Dit
betekent dus ook dat leerlingen BBL
SMG Genie al genie collega’s zijn bij start
van de opleiding.
+ Vrijwillig maar niet vrijblijvend: Door
deze eerdergenoemde aanstelling gaan
de BBL SMG Genie leerlingen een con
tract aan met Defensie met rechten en
plichten en worden ze onder de krijgs
tucht gesteld. Doordat het vrijblijvende
karakter ontbreekt maken kandidaten
voor deze nieuwe opleiding een bewus
tere keuze.
+ BOL versus BBL: De VeVa is een oplei
dingsvorm die BOL (Beroeps Opleidende
Leerweg) is vormgegeven waar BBL SMG
Genie (de naam zegt het al) BBL (Be
roeps Begeleidende Leerweg) is opge
zet. Praktisch betekent dit dat, in het
geval van VeVa, de leerlingen 1 week bij
de Genie verblijven en 3 weken bij een
ROC.
In de BBL opzet is dat continu bij de
Genie waarbij er 1 dag per week een ROC
docent naar de kazerne komt. Groot
voordeel hierbij zijn de betere mogelijk
heden tot vormen en het boeien en bin
den (altijd in groene omgeving in plaats
van veelal op school).

+ Verkorting van de opleidingsduur: In
de nieuwe ritmiek is er een opleidings
winst van 20 maanden. Het plaatje
hiernaast laat, voor de liefhebber, meer
details zien.
+ Gecontroleerde fysieke belasting: De
jeugd van tegenwoordig is, door het ge
middeld minder sporten, minder fysiek
belastbaar dan in het verleden. Dit resul
teert in een hoger uitvalpercentage van
de huidige militaire opleidingen binnen
Defensie. Door AMO te verweven met
vaktechniek binnen de BBL SMG Genie
wordt hier meer fysieke rust ingebouwd
wat het uitvalpercentage binnen de op
leiding moet verlagen.
+ Regionalisering: Waar de huidige VeVa
O&V alleen te volgen is in Vught zal deze
binnen de BBL SMG Genie te genieten
zijn op 2 locaties (Vught of Wezep).
Ook voor het instructiepersoneel van de
PPS betekent dit mogelijk dat er, meer
OTC Genie functies beschikbaar komen
in Wezep. Waar het nu nog een pilot
betreft, is er al overleg met ROC´a hoe
dit door te pakken naar de toekomst.

Specificatie alternatieve leerroute

Instroom

Defensie-werkgever

ROC

Beroeps militair >= 18 jr
Diploma
Beroepsgerichte
leerweg

Keuringen
& VGB 6 mnd

BOL2 (24 mnd)

AMO (5 mnd)

B52x (12mnd)

Inzet gereed

44 mnd
Oude situatie
Nieuwe situatie

Defensie-werkgever
Aspirant militair >= 17 jr
1 jaar BBL-contract

Diploma
Beroepsgerichte
leerweg
VMBO/ MBO1

Vroegtijdige
School
Verlaters
>=17 jaar

Beroeps militair >= 18 jr
1 jaar BBL-contract

Beroeps militair >= 18 jr
(Kwalificatieplicht defensie blijft)

BBL2 (12 mnd)

Inzet gereed

BBL2 (12 mnd)
AMO
Keuringen + VGB

B52x

24 mnd

So What???
Wederom hoor ik je denken. De vraag
‘So What?’ borrelt vast wel bij je op. Wat
gaat ons dit als genie brengen?
Het antwoord hierop kan kort en bondig
zijn. Waar met de oude VeVa O&V-oplei
ding een rendement van 10 procent op
functie wordt behaald, mikken we met
BBL SMG Genie op een hoger percenta
ge. Het winnende nummer hier waar wij,
als personeel van deze opleiding, voor

VAN 'START UP'
NAAR 'SCALE UP'

20 mnd eerder beschikbaar

gaan is 75 procent.
Of dit doel gehaald gaat worden, zal de
tijd leren. Met de eerste leerlingen ech
ter gestart per 1 april, worden bepaalde
aannames van hierboven reeds waar
heid. Het is dan ook onze overtuiging en
ambitie om, via deze opleidingsritmiek,
de komende jaren de genie-eenheden
weer gevuld te kunnen krijgen.
Sodeju!

