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Het ontstaan van het COKL
Op l november 1969 werd het COKL opgericht
als een van de resultaten van een algemene herstructurering van de topstaven van de KL in Den
Haag. Voor deze datum was de Inspecteur der
Opleidingen en waren de Inspecteurs van Wapens
en Dienstvakken tevens belast met de opleidingsfunctie. Voor dit doel beschikten de inspecteurs
ieder over een of meer opleidingseenheden.
Met de oprichting van het COKL werden de opleidingseenheden van de KL onder eenhoofdige leiding geplaatst. Het COKL bestond toen uit de
Staf en 24 onderdelen. Momenteel zijn het er 23.
Toch is een „span of control" van 23 rechtstreekse
ondercommandanten geen ideale situatie. Auteurs
van organisatiehandboeken zullen bij het vernemen
van deze situatie wellicht de wenkbrauwen fronsen. In de loop der jaren is daarom voortdurend
gezocht naar schaalvergroting. Voor de lange termijn wordt gestreefd naar een samenvoeging of
bundeling van opleidingseenheden met gelijkvormige opleidingskarakteristieken. Op basis daarvan
worden vier hoofdrichtingen in de individuele opleidingen onderkend (afb. 1):
— tactische opleidingen;
— technische opleidingen;
— logistieke en administratieve opleidingen;

— rijopleidingen.
De realisatie van dit plan is afhankelijk van vele
factoren en zal voorlopig niet kunnen plaatsvinden
Wel zal de Staf van het COKL na een verplaatsing
in de tweede helft van dit jaar naar Amersfoort
meer te midden van de opleidingscentra zijn gesitueerd.
De organisatie van het COKL
Het COKL bestaat uit een staf en 23 opleidingseenheden.
De Staf
De Staf staat Commandant COKL bij de uitvoe-
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Afb. 1

Schaalvergroting opleidingseenheden

ring van zijn taak ter zijde en wordt voor wat betreft de dagelijkse gang van zaken geleid door de
plaatsvervangend Commandant, tevens Chef van
de Staf. De staf bestaat uit ruim 100 medewerkers
en is als volgt georganiseerd (zie afb. 2).
1. AFDELING OPLEIDINGSZAKEN

De Af d OZ bestuurt het opleidingsproces en bestaat daartoe uit de volgende vijf secties.
—• Sectie Functieanalyse (FA). Deze verricht functieanalyses ten behoeve van het ontwikkelen van
de opleidingen binnen de KL.
— Sectie Algemene en functionele opleidingen
(AFO) met als taak het bewaken van de opleidingsgangen en het vaststellen van de inhoud van opleidingen en cursussen die onder verantwoordelijkheid van C-COKL worden gegeven.
— Sectie Didactiek. Deze sectie heeft tot taak de

Afb. 2 Organigram van de
staf COKL

onderwijstechnische kant van het COKL te behartigen.
— Sectie Vorming, met als taak aanwijzingen te
geven op het gebied van de bedrijfsvorming en de
leiderschapsvorming.
— Sectie Terugkoppeling (Tk), die primair op
systematische wijze de effectiviteit van opleidingen
evalueert.
2. SECTIE VOORTGANGSCONTROLE

De Sie VC maakt de opleidingsresultaten van de
opleidingscentra zichtbaar, alsmede de voortgang
van de stafwerkzaamheden, en verschaft inzicht in
de stand van zaken bij de verschillende werkgroepen en projecten.
3. DE

AFDELING

van materieel en de verzorging van de opleidingseenheden.
5. SECTIE JURIDISCHE ZAKEN

De hoofdtaak ligt op het gebied van het onderwijs
in het (militaire) recht, met voorts de algemene
taak van adviseren en assisteren bij het toepassen
van wetten en regelingen, in het bijzonder op het
gebied van de rechtspositie en het militaire strafen tuchtrecht.
6. SECTIE CIVIELE VAKOPLEIDING/TECHNISCH SPECIALISTEN

De taak van de Sie CVO/TSPN bestaat uit het
coördineren, bewaken en bijsturen van de uitvoering van de civiele vakopleiding.

PERSONEELSAANGELEGENHEDEN

EN ALGEMENE ZAKEN

De Afd PAZ bestaat uit de volgende vier secties.
— Sectie Personeelszaken, belast met de bewaking
van de vulling en met de personeelszorg.
— Sectie Algemene Zaken (AZ), die zaken behandelt die nergens anders zijn onder te brengen.
— Sectie Oorlogsvoorbereidng (OV), belast met
de bewaking en de uitbouw van de oorlogstaak van
het COKL.
— Sectie Organisatie, belast met de bewaking van
de diverse OTAS'en uit het bevelsressort en met
de afstemming van OTAS'en op taken.
4. SECTIE MATERIEELAANGELEGENHEDEN

De taak van deze Sectie is het coördineren en bewaken van alle aangelegenheden op het gebied

7. SECTIE LICHAMELIJKE OEFENING EN SPORT

Deze Sectie heeft tot taak de uitwerking en bewaking van de Methodiek Lichamelijke Oefening, de
organisatie van de sportbeoefening en het leiding
geven aan de LO/S-organisatie. Zij verricht deze
taak onder verantwoordelijkheid van C-COKL
voor de gehele Koninklijke landmacht.
8. AFDELING PLANNEN

De Afd PI vervult de planningfunctie binnen StafCOKL; zij is daartoe als volgt georganiseerd.
— Sectie Opleidingsplannen, die zich bezighoudt
met het opleiden als wetenschap en de toepassing
daarvan.
— Sectie Opleidingsontwikkeling, met als taak
aanvullende activiteiten te ontwikkelen in het kader van de toegepaste onderwijskunde.
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— Sectie Algemene Plannen, die planningactiviteiten ontwikkelt in het kader van de besturing
van de COKL-sector.
De opleidingscentra
Het COKL beschikt thans over 23 opleidingscentra; 12 daarvan zijn de opleidingscentra voor de
verschillende wapens en diensten:
Artillerie Opleidingscentrum (AOC);
Genie Opleidingscentrum (GOC);
Opleidingscentrum Aan- en Afvoertroepen
(OCAAT);
Opleidingscentrum Cavalerie (OCC);
Opleidingscentrum Infanterie (OCI);
Opleidingscentrum Intendance (OCInt);
Opleidingscentrum Militaire Administratie
(OCMA);
Opleidingscentrum Militair Geneeskundige Dienst
(OCMGD);
Opleidingscentrum Technische Dienst (OCTD);
Verbindingsdienst Opleidingscentrum (VOC).
De volgende drie opleidingscentra verzorgen de
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eerste algemene militaire opleiding van het beroepspersoneel:
Hogere Onderofficiersschool (HOOS);
Koninklijke Militaire School (KMS);
Opleidingscentrum Officieren Speciale Diensten
(OCOSD).
De overige opleidingscentra bekwamen speciale
categorieën voor hun taak:
Korps Commandotroepen (KCT);
Nucleaire Biologische en Chemische School
(NBCS);
Opleidingscentrum Lichamelijke Opvoeding
(OCLO);
Rijopleidingscentrum (ROC);
Studiecentrum Militair Leiderschap (SCML);
School Militaire Inlichtingendienst (SMID);
Technisch Specialisten Opleidingscentrum - Noord
(TSOC-N);
Technisch Specialisten Opleidingscentrum - Zuid
(TSOC-Z);
Opleidingscentrum Algemeen (OCA);
Opleidingscentrum Militaire Vrouwenafdeling
(OCMilva).

