De opleidingen bij het Korps Mobiele Colonnes
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In de „Nadere uitvoering organisatie Korps Mobiele Colonnes" (nr 262.579/16U Afdeling Wetgeving en Publiekrecht d.d. 8 maart 1963 van de
ministers van defensie en binnenlandse zaken) en
in de „Uitbreiding organisatie Korps Mobiele
Colonnes" (d.d. 2 augustus 1974 van de ministers
van defensie a.i., binnenlandse zaken, en volksgezondheid en milieuhygiëne) is in artikel 3 onder
meer vastgelegd dat de minister van defensie
zorgt voor de opleiding en de oefening van het
personeel dat bij het Korps Mobiele Colonnes is
ingedeeld.
Aangezien het Opleidingscentrum van het Korps
Mobiele Colonnes — evenals Staf KMC gevestigd
in de legerplaats Crailo — niet onder het Commando Opleidingen Koninklijke Landmacht ressorteert, vervult de sectie S2/S3-KMC de COKLtaak ten aanzien van het opleidingscentrum.
In het kader van de taakstelling van het Korps
Mobiele Colonnes kunnen de volgende opleidingen
worden onderscheiden:
— opleidingen voor bij het KMC ingedeeld
reserve- en dienstplichtig personeel;
—- opleidingen voor bij het KMC ingedeeld vrijwillig dienend personeel afkomstig uit de drie
krijgsmachtdelen, te weten de Koninklijke marine
(inclusief het Korps Mariniers), de Koninklijke
landmacht (vrijwel alle wapens en dienstvakken)
en de Koninklijke luchtmacht;
— opleidingen voor de bij het KMC ingedeelde
dienstplichtige militairen eerste oefening;
— opleidingen voor militair en civiel personeel
niet ingedeeld bij het KMC.
Jaarlijks worden in totaal circa 4500 man van de
hierboven genoemde categorieën in de legerplaats
Crailo opgeleid.
De opleidingen
In het kader van de opleidingen voor reserve- en
dienstplichtig personeel, bestemd voor de diverse
KMC-eenheden, worden onderscheiden:

— functionele herhalingsoefeningen;
—• mobilisatiekaderoefeningen;
— vormingsherhalingsoefeningen.
Functionele herhalingsoefeningen hebben tot doel
het opgeroepen personeel op individuele basis te
vormen voor bepaalde functies en/of hogere rangen door middel van omscholingen, cursussen,
trainings on the job en oefeningen van staven
van mobiele colonnes.
Personeel dat nog niet eerder bij het KMC diende,
wordt theoretisch en praktisch omgeschoold voor
organieke functies in de 12 mobiele colonnes
brandweer, de 12 mobiele colonnes redding/geneeskundig, de nooddrinkwaterleidingvoorzieningscompagnie en de 6 waterzuiveringspelotons.
Omgeschoolde oudere eerste luitenants volgen een
kapiteinscursus (K-cursus); kapiteins, afhankelijk
van de door hen te bekleden functie, een Sl-cursus, een S2-cursus, een toegevoegd-S3-cursus of
een cursus commandanten verzorgingspeloton, en
potentiële majoors een majoorscursus (L-cursus).
Kapiteins die compagniescommandant zijn, doen
een zg. „training on the job". Tijdens de oefeningen van staven van mobiele colonnes vindt samenwerking plaats met BB-kringen.
Mobilisatiekaderoefeningen hebben tot doel sleutelfunctionarissen van de mobilisabele KMC-eenheden te instrueren over het mobilisatiesysteem,
hun taak bij het mobiliseren van hun eenheid en
de oorlogsopdracht van hun eenheid.
Vormingsherhalingsoefeningen hebben tot doel de
individuele geoefendheid en de kennis van het
betrokken personeel op het gewenste peil te brengen. Het opgeroepen personeel bezit derhalve al
een bepaalde graad van geoefendheid en kennis,
die tijdens de vormingsherhalingsoefeningen moet
worden vergroot. Tijdens de vormingsherhalingsoefeningen vindt de eindoef ening plaats in samenwerking met een BB-kring.
Behalve de bovengenoemde herhalingsoefeningen
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worden er voor commandanten van mobiele colonnes jaarlijks zg. informatiedagen gehouden.
De opleidingen voor het vrijwillig dienende personeel, dat afkomstig is uit de drie krijgsmachtdelen,
omvatten een opleiding gericht op de vredesfunctie, en een opleiding gericht op de oorlogsfunctie
bij een van de eenheden van het KMC.
Wat de dienstplichtige militairen eerste oefening
betreft, wordt ernaar gestreefd deze een korte
brandweer-, reddings- en geneeskundige opleiding
(EHBO-diploma) te geven.
In het kader van de bijzondere taak van het Korps
Mobiele Colonnes worden opleidingen gegeven
aan militair en civiel personeel dat niet tot het
KMC behoort. Het desbetreffende militaire personeel maakt zowel deel uit van andere KL-onderdelen als van de andere krijgsmachtdelen. Het desbetreffende civiele personeel is afkomstig van
onder andere de Organisatie Bescherming Bevolking, gemeentelijke brandweer- en politiekorpsen,
Rijkspolitie, waterleidingbedrijven en bedrijfszelfbeschermingsorganisaties van grote bedrijven.
Opleidingsgangen

De opleidingsgang van het bij het Korps Mobiele
Colonnes ingedeelde reserve- en dienstplichtige
personeel verloopt in het kader van de pyramidale
opbouw in zijn algemeenheid als volgt:
— luitenants: omscholing — (mobilisatiekaderoefening) — vormingsherhalingsoefening — Kcursus;
— kapiteins: of functie-opleiding — mobilisatiekaderoefening — stafoefening — vormingsherhalingsoefening — L-cursus; of mobilisatiekaderoefening — vormingsherhalingsoefening of training on the job;
— majoors: mobilisatiekaderoefening — staf oefening — vormingsherhalingsoefening;
•— luitenant-kolonels: mobilisatiekaderoefening —
staf oefening — vormingsherhalingsoefening;
— compagnies sergeanten-majoor en pelotonssergeanten: omscholing + functieopleiding —
mobilisatiekaderoefening — vormingsherhalingsoefening;
— onderofficieren toegevoegd staven mobiele
colonnes en onderofficieren verbindingen: omscholing + functieopleiding — mobilisatiekaderoefening — staf oefening — vormingsherhalingsoefening;
— groepscommandanten, korporaals en soldaten:
omscholing — vormingsherhalingsoefening.
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Opleidingscentrum-KMC

De uitvoering van alle opleidingen, met uitzondering van de mobilisatiekaderoefeningen die onder
de verantwoordelijkheid van Staf-KMC vallen, is
aan het Opleidingscentrum-KMC opgedragen. De
organisatie van het opleidingscentrum is, voor
zover het de opleidingen betreft, als hierbij geschetst.
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Algemeen gesproken worden door de School —•
die o.a. bestaat uit de instructiegroepen brandweer, redding en geneeskundig — het reservepersoneel, de dienstplichtige onderofficieren, alle
categorieën waterzuiverings- en bouwmachinepersoneel, en de instructeurs van het opleidingscentrum opgeleid. Bij de instructiecompagnie brandweer worden de officieren, onderofficieren brandweer (na hun omscholing aan de School) en nooddrinkwaterleiding alsmede de korporaals en soldaten brandweer en nooddrinkwaterleiding (verder) opgeleid, en bij de instructiecompagnie redding/geneeskundig de officieren en onderofficieren
(na hun omscholing aan de School) alsmede de
korporaals en soldaten redding/geneeskundig.
Per jaar worden door het opleidingscentrum opleidingen verzorgd voor circa 75 KMC-functies.
Het vrijwillig dienende personeel dat als instructeur bij het opleidingscentrum wordt tewerkgesteld, volgt onder meer een zg. instructeursopleiding. Deze opleiding omvat voor allen o.a. een
algemeen KMC-vakkenpakket, een NBC-opleiding, een rijopleiding en:
— voor de brandweerinstructeurs een technische
opleiding (waartoe ook de opleiding voor de burgerdiploma's brandwacht 2e klas en persluchtmaskerdrager behoort) alsmede een stageperiode bij
een gemeentelijk brandweerkorps;
— voor de reddingsinstructeurs een technische opleiding (waartoe ook de opleiding voor de burgerdiploma's redder 2e en Ie klas behoort);
•— voor de geneeskundige instructeurs een technische opleiding (waartoe ook de opleiding voor

het burger EHBO-diploma behoort) alsmede een
stageperiode in een civiel ziekenhuis;
—- voor waterzuiveringsinstructeurs een technische opleiding redding en een technische opleiding waterzuivering;
— voor nooddrinkwaterleidinginstructeurs een
technische opleiding brandweer en een technische
opleiding nooddrinkwaterleiding.
De opleidingen voor militair en civiel personeel
dat niet tot het Korps Mobiele Colonnes behoort

worden, afhankelijk van hun aard, door de School
of door een van de instructiecompagnieën verzorgd.
In het kader van de taakstelling van het Korps
Mobiele Colonnes wordt door het opleidingscentrum jaarlijks een aantal demonstratiedagen georganiseerd voor onder meer opleidingscentra-KL,
gemeentelijke brandweerkorpsen, bedrijven en
scholen.
Gedurende de afgelopen 25 jaar zijn globaal
150.000 KMC'ers opgeleid.

Maandelijks wordt de Militaire Spectator toegezonden aan alle leden van de Koninklijke Vereniging van de Krijgswetenschap.
Ten einde de toezending aan thans nog actief dienende officieren van Land- en
Luchtmacht, tevens lid van de Koninklijke Vereniging ter Beoefening van de Krijgswetenschap, ook na hun dienstverlating zeker te stellen, wordt belanghebbenden
verzocht de ledenadministratie van de Koninklijke Vereniging (Karel Doormanlaan 274, 2283 BB Rijswijk) in voorkomend geval ter zake in te lichten.
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