Wat zijn de jobmogelijkheden in de private sector met een master sociale militaire wetenschappen?
> Het is niet de bedoeling dat je bij Defensie komt studeren en dan naar de private sector overstapt.
Defensie biedt jouw een masterdiploma aan en verwacht nadien een rendementsperiode van
minstens 1,5x de gestudeerde tijd.
Hoelang zijn piloten gemiddeld jaarlijks in het buitenland?
> Dit hangt af van de oefeningen, manoeuvers en buitenlandse missies.
> Een deel van onze piloten staat dagelijks klaar voor de NAVO opdrachten (bewaking van het
Europese luchtruim) alsook voor de opdrachten Hulp aan de Natie (medische evacuaties, repatriëring
van EU burgers)
Wat houdt werken bij defensie precies in?
> Dagelijks trainen onze militairen zich op vlak van professionele kennis, fysieke conditie en
samenwerken in moeilijke en steeds veranderde omstandigheden.
> Dat doen ze zowel met hun eigen eenheid (= groep van 250+ militairen), als in internationaal
samenwerkingsverband.
> Trainen, oefenen en studeren om klaar te zijn voor de opdrachten van Defensie (Belgie + EU + UN +
NAVO)
Welke opties qua studierichtingen via KMS zijn er allemaal?
> Sociale en Militaire Wetenschappen:
 Security Studies for Defence
 Management Science for Defence
 Defence and Security Technologies
> Polytechniek
 Structure, Mobility and Propulsion
 Network Enabled Capabilities
meer uitleg rond opleiding medische binnen defensie
> Soldaat / Opleiding Hulpverlener Ambulancier of Ambulancier
> Onderofficier / Opleiding ambulancier
> Officier / Master Geneeskunde / Acute geneeskunde of Tandheelkunde
Ik heb het filmpje aandachtig bekeken en voel me aangetrokken tot Defensie maar wil mijn eigen
leven niet in gevaar brengen. Wat kan ik dan doen binnen defensie?
> Elk beroep houdt risico’s in. Defensie leidt haar personeel zeer goed op om deze risico’s te
vermijden.
> Wil je niet in een gewapende omgeving werken, dan kan je bij Defensie terecht als
burgerpersoneel.
Daarnaast wil ik ook weten wat het verschil is tussen starten na het middelbaar en starten na het
hoger onderwijs.
> Studeren via Defensie / Rendementsperiode van 1,5x gestudeerde tijd.
> Studeren via Defensie / Enkel de aangeboden faculteiten zijn mogelijk.
> Starten na HO / Aanwerving op diploma, volgens behoeften van Defensie.
Wat kan je met je masterdiploma van sociale en militaire wetenschappen buiten het leger doen?
> Zie antwoord eerste vraag.
Doen ze de extra medische testen voor piloot ook direct in juni, voordat je begint aan de KMS, of
doen ze dit pas in uw 2de jaar van je bachelor?
> Alle selectieproeven gebeuren voor de inlijving.

Wat gebeurt er als je een kleine operatie hebt gehad 1,5 maand voor de ingangstesten, en je de
fysieke testen niet kan meedoen maar je wel klaar gaat geraken voor de militaire basisvorming?
> Alle selectieproeven dienen afgelegd te worden voor de inlijving. Uitzonderingen zijn niet
toegestaan.
Wat houdt het eerste jaar allemaal in?
> Het eerste jaar start met de Militaire Initiatiefase (MIF), hier worden de basistechnieken en
taktieken – die elke militair moet kennen – aangeleerd. Het vervolg hangt af van de gekozen
opleiding.
> https://rma.ac.be/nl/informatie-voor/studenten/toekomstigestudenten/academisch/basisvorming
> Van hier keuze uit de verschillende studierichtingen.

