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woestijn. In het terrein gaat men vervolgens op zoek naar plaatsen waar een
mogelijke aanval zal plaatsvinden, of
naar wegen waarop mogelijke verplaat-

In een tijd, waarin de Nederlandse krijgsmacht steeds internationaler

gaat optreden,

neemt de behoefte aan inlichtingen toe. Het
optreden in onbekende gebieden en vreemde culturen, vereist een goede informatievoorziening
en voorbereiding. 101 Militaire Inlichtingenpeloton levert daaraan een belangrijke bijdrage,
voor de Koninklijke Landmacht, maar ook voor
eenheden van de Koninklijke Luchtmacht en
Koninklijke Marine.
Als symbool voor haar

internationale

gerichtheid heeft de eenheid een wereldbol, die
belicht wordt met een fakkel. De zinspreuk van
de eenheid luidt: "In Tenebris Lucens" wat betekent "De Duisternis Verlichtend".
Spreekt het bijzondere karakter van deze
eenheid je aan, dan is er de mogelijkheid om
te solliciteren

op een aantal functies als

Beroepsmilitair Bepaalde Tijd.
In deze brochure vind je de belangrijkste
gegevens over een baan als Beroepsmilitair
Bepaalde Tijd bij 101 Militaire Inlichtingenpeloton. Bij het peloton zijn functies voor BBT-ers te
vervullen, van soldaat tot en met officier.

Deze eenheid is één van de inlichtingen

singsroutes vastgesteld kunnen worden.

verzamel organen te velde van de 1 NL Divisie

Door bestudering van documenten kan een

"7 December". Naast de ondersteuning van de

commandant inzicht krijgen in het soort eenheid

gevechtseenheden van de 1 Divisie "7 December",

dat hij tegenover zich heeft. Als hij eenmaal de

levert zij indien mogelijk steun aan andere een-

samenstelling van de eenheid heeft vastgesteld

heden binnen de krijgsmacht, zoals het Korps

weet hij ook welke wapens op hem gericht zou-

Mariniers of de Tactische Helicopter-groep van

den kunnen staan. Dit is van levensbelang voor

de Koninklijke Luchtmacht.

de militaire commandant en zijn eenheid. Om zijn

Het is een eenheid met specialistisch

tegenstander te kunnen verrassen, is de comman-

opgeleid personeel dat inlichtingen verzamelt

dant volledig afhankelijk van een snelle en juiste

voor de inzet van eenheden van de Landmacht

interpretatie van al zijn militaire inlichtingen.

maar ook van de Marine en de Luchtmacht.
Daarnaast houdt zij briefings en ondersteunt de
voorbereidingen van in te zetten eenheden, bijvoorbeeld in het kader van vredesoperaties, teneinde die eenheid zo optimaal mogelijk voor te
bereiden op haar taken.
De eenheid heeft als taak militaire inlichtingen te verzamelen. Militaire inlichtingen is de
verzamelnaam voor al die informatie die een
militaire commandant nodig heeft om bij de voorbereiding en de uitvoering van zijn opdracht weloverwogen beslissingen te kunnen nemen over
inzet van zijn mensen en materieel.
Deze informatie kan afkomstig zijn uit verschillende bronnen. Zo kun je door middel van
kaartstudie een indruk krijgen van het terrein,
om daar het militaire optreden op af te kunnen
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DOC) en het leveren van krijgs-gevange-

krijgsmachtdelen

nen ondervraagploegen voor inzet in dit

voorbereiding op het gebied van gijzeling en

centrum en indien opgedragen ook

krijgsgevangenenondervraging;

(mobiel) bij NL eenheden van 1 (G E/N L)
~

Corps;

b. Het leveren van mobiele terreinanalyseploegen voor inzet bij staf 1 Div, de NL brigade-

Algemeen
101 Mlpel heeft als taak het leveren van
specialistische inlichtingensteun aan staf en
eenheden van 1(NL)Div,de (NL)eenheden van
1(GE/NL)Corps en na opdracht ook aan overige

staven van 1 (GE/NL) Corps en, na opdracht,
overige staven/eenheden;
] |c. Het leveren van een (terrein)documentatie- en
reproduktiegroep.

met betrekking

tot de

b. Het uitvoeren van klimaat- en terreinstudies
en terreinanalyses ten behoeve van uitzending en oefeningen van KL-een-heden en
staven;
c. Het verzamelen en actueel houden van informatie over mogelijke inzetgebieden/- landen
en het verspreiden ervan binnen de KL;
d. Het bijdragen aan de voorbereiding op uitzen-

bevelsniveua's en eenheden. Deze inlichtingen-

ding van KL-eenheden en staven door het

steun dient te worden geleverd in het kader van

verzorgen van briefings;
e. Het verzorgen van de voortgezette opleiding

zowel de voorbereiding van oorlogsoperaties
AVT) en niet-

alsmede het op peil houden van kennis en

oorlogsoperaties (bij crisisbeheersingsoperaties).

vaardigheden van het bij de eenheid inge-

Deze steun vindt plaats in de vorm van:

deelde (inlichtingen)personeel.

(Algemene Verdedigingstaak,

a. ondervraagsteun;

Zoals je ziet, geen geringe opdracht voor zo'n

b. het vervaardigen van klimaat- en

relatief kleine eenheid.
Crisisbeheersingsoperaties

terreinstudies;
c. vertaal- en inlichtingensteun, waaronder
(genie) technische inlichtingen;
d. het verzamelen en verwerken van informatie
en inlichtingen.
101 Mlpel wordt aangestuurd door Hoofd Sectie
G2 - 1 (NL) Divisie.

Algemene Verdedigingstaak

In het kader van het uitvoeren van crisis-

werken in vredestijd 43 militairen in de rang van

beheersingsoperaties dient het Mlpel (op con-

soldaat tot en met majoor nauwgezet samen. In

tinue basis) een uitgezonden NL danwei andere

oorlogstijd loopt dit aantal op tot 66. Een zeer

NAVO-eenheid of staf te kunnen versterken met

kleine eenheid waarbij samenwerking hoog in

specialistisch inlichtingenpersoneel.

het vaandel staat.

Daarnaast crient specialistische inlichtin-

Mannen en vrouwen met een professionele

gencapaciteit beschikbaar te zijn voor spoed-

instelling, die het militaire vak en hun functie

eisende opdrachten.

goed beheersen. Getraind om onder soms moeilijke omstandigheden hun werk te doen.

In het kader van de Algemene Verdedigingstaak dient het peloton de volgende taken te

Vredesbedrijfsvoering
In het kader van de Vredesbedrijfsvoering

verrichten:
fa. Het inrichten van een Divisie-Onder
vraag en Documentenonderzoekcentrum

Bij 101 Mlpel, dat gelegerd is in Ede,

zijn aan het Mlpel de volgende taken opgedragen:
(DIVO-

a. Het Single Service Management voor alle

•'•*!*

VERSCHILLENDE

GROEPEN,

VERSCHILLENDE

FUNCTIES

de eenheid verzorgd, er een onderverde-

van 101 Mlpel. Ook zul je belast worden

ling is gemaakt tussen diverse specialis-

met het beheren van het verbindings-

men om uiteindelijk het juiste product te
kunnen vervaardigen.
Zo bestaat de eenheid uit een pelo-

PELOTONSSTAF

tonsstaf en drie overige groepen te
Het zal duidelijk zijn, dat gezien de
verscheidenheid aan inlichtingen-producten die

weten

een 1e,

2e

Inlichtingengroep (Mlgp)

en een 3e Militaire

materiaal.
Onder leiding van de documentalist (de
enige burger binnen 101 Mlpel) zul je

secretariaatswerkzaamheden verrichten. Zo zul
De pelotonsstaf bestaat uit drie delen: een

je de post met behulp van een geautomatiseerd

Commando-groep, een Reproduktiegroep en een

systeem leren verwerken en indien nodig, kun-

Documentatiecentrum.

nen opvragen. Je zult artikelen uit vakbladen

De Commandogroep is

verantwoordelijk

moeten scannen en verwerken om het inlichtin-

voor het scheppen van de voorwaarden om de

genblad, dat wordt uitgegeven door 101 Mlpel, te

producten van de eenheid op een zo optimaal

voorzien van de juiste beelden.

mogelijke wijze te kunnen realiseren. De korpo-

Naast dit alles draag je zorg voor het ver-

raal schrijver en tevens bestuurder van de MB

voer van goederen en in voorkomend geval van

maakt deel uit van deze groep. Zijn/haar taak is

personeel naar diverse oefenlocaties in binnen-

onder andere het verzorgen en ondersteunen van

en buitenland.

administratieve

en logistieke werkzaamheden

binnen 101 Mlpel.

Al met al een diversiteit aan werkzaamheden. Een functie waar je je geen moment zult

Zonder de Reproduktiegroep zouden de

vervelen. Kun je zelfstandig optreden en ben je

producten die de eenheid vervaardigd niet kun-

creatief, dan is deze functie zeker geschikt voor

nen worden gereproduceerd en samengesteld.

jou.

Het klinkt allemaal eenvoudig maar om de realisatie van de producten mogelijk te maken zul je
je weg moeten weten te vinden tussen de
geavanceerde automatiserings- middelen die je
ter beschikking staan. Enige kennis van DTP
(DeskTop Publishing) is dan ook gewenst.
Ben je meer technisch aangelegd en houd
je ook van administratieve werkzaamheden dan
is mogelijk de volgende functie in het documentatiecentrum wat voor jou.
Je wordt belast met het onderhoud en het
in bedrijf houden van de twee 6 KW aggregaten

DIE ONDER
VRAAG
G Rul:

onderhoudt aggregaten, de chauffeur

Een baan als ondervrager.

ondervrager een sterk en volwassen karakter. De
voorkeur gaat uit naar een persoon ouder dan 23

vrachtauto draagt zorg voor de interne

De sollicitant voor de functie van ondervra-

postbehandeling, verzorgt het onderhoud

ger heeft minimaal een afgeronde VWO-opleiding

aan de aggregaten en ondersteunt de

met Duits en Engels. Een voortgezette hogere

logistieke werkzaamheden binnen de

opleiding (HBO, WO) verdient de voorkeur. Hij/zij is

groep. 1 Mlgp kent naast de ondervragers

creatief en zelfstandig en dient, gezien de aard

Als schrijver/chauffeur ben je verantwoor-

en chauffeurs ook nog een sergeant-majoor, die

van het werk, over zeer goede sociale vaardig-

delijk voor het onderhoud aan je voertuig en wordt

1 Mlgp (1e Militaire Inlichtingengroep) is

deskundig is op het gebied van "technische inlich-

heden te beschikken. Daarnaast heeft de aspirant-

je belast met administratieve werkzaamheden.

gespecialiseerd op de gebieden van krijgsgevan-

tingen", zoals wapensystemen en voertuigen. Met

genondervraging en gijzeling. De acht ondervra-

behulp van de kennis van deze functionaris kan

gers zijn goed opgeleide officieren die tevens een

men, na bestudering van buitgemaakte documen-

vreemde taal beheersen. Op dit moment is dat

ten, wapens en materieel, de slagorde van een vij-

Russisch en Arabisch. In het eerste jaar van zijn of

andelijke eenheid vaststellen.

[1MIGP]

1 Militaire Inlichtingengroep

.._

haar diensttijd dient de aspirant ondervrager de

In vredestijd houden de ondervragers van 1

algemene militaire opleiding (AMO) en de veeleis-

Mlgp zich intensief bezig met het krijgsmacht-

ende taallopleiding Russisch met goed gevolg te

breed trainen van personeel in "het weerstand bie-

doorlopen.

den tegen krijgsgevangenenondervraging" en "het

De AMO vindt plaats op de KMA (Konin-klij-

omgaan met gijzeling". In dat kader worden veel-

ke Militaire Academie) en duurt 10 weken. De taai-

vuldig lezingen gegeven en oefeningen georgani-

opleiding Russisch wordt op de SMID (School

seerd. De lezingen en oefeningen worden door de

Militaire Inlichtingen Dienst) gevolgd en duurt 48

officieren van 1 Mlgp zelfstandig voorbereid. De

oefenweken, indien je geen taalopleiding Russisch

lezingen worden gepresenteerd aan zeer geva-

hebt genoten, anders dien je een aanvullende taal-

rieerde groepen militairen.

opleiding te volgen van ± 12 weken.

Tijdens de oefeningen werken de ondervra-

Voor de Arabische taal is er vooralsnog

gers zeer nauw samen met buitenlandse partners.

geen opleiding en dient de kandidaat deze taal

Een gedegen talenkennis en een "open" instelling

reeds te beheersen. Na de ondervraagopleiding van

is, in het kader van de internationale samenwer-

3 weken kan de ondervrager bij 1Mlgp beginnen.

king, vereist.

De twee soldaten schrijvers en tevens

In oorlogstijd houdt het personeel van 1

bestuurders van de MB maken deel uit van deze

Mlgp zich bezig met het ondervragen van gevan-

groep. Hun taak is onder andere het verzorgen en

gengenomen vijandelijke militairen. De ondervra-

ondersteunen van administratieve en logistieke

gers werken in tweetallen samen in mobiele krijgs-

werkzaamheden binnen de groep. De korporaal

gevangenenondervragingsploegen.

jaar.

Een baan als schrijver/chauffeur.

De inlichtingen worden verzameld uit

het aanmaken van beeldmateriaal

verschillende bronnen variërend van

beschikking over een montage tafel voor video-

kaarten, literatuurstudies, het gebruik

beelden, een videocamera en diverse typen foto-

van (inter) nationale netwerken en aan

camera's waaronder een digitale fotocamera. Er

de hand van verkenningen ter plaatse.

wordt van je verwacht dat je creatief met deze

Naast het verzamelen van inlichtingen voor daad-

middelen weet om te gaan. Enige ervaring met

werkelijke inzet, wordt er ook deelgenomen aan

fotografie is een pré, maar een cursus fotografie

gebieden, de aanwezige infrastructuur, industrie

oefeningen van de diverse eenheden.

aan de fotovakschool te Apeldoorn behoort tot de

en militaire installaties. De terreinanalisten ver-

De inlichtingenadviezen

DIE TIERRIEINANALYSI-GROfi
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worden in de

heb je de

mogelijkheden.

vorm van studies (Klimaat- en Terrein-studies) of

Naast fototechnische werkzaamheden ver-

eenheden voor hun optreden, daar het optreden

in de vorm van presentaties aan de eenheden

zorg je als fotograaf/chauffeur het vervoer van

Als tekenaar/chauffeur ben je verantwoor-

van infanterie te voet in berggebieden zoals

overgebracht. In het kader van uitzendingen wor-

personeel naar diverse (oefen-) locaties in bin-

delijk voor het tekenen van oleaten/overlays op

Noorwegen, anders is dan het optreden met

den lezingen gegeven, niet alleen aan de staven,

nen en buitenland. Je bent dan ook verantwoor-

aanwijzing van de terreinanalist. De tekenaar

tanks en pantservoertuigen op een oefenterrein

maar ook aan de uit te zenden troepen.

delijk voor het rijklaar en inzetbaar houden van

doet dit door gebruik te maken van verschillend

je voertuig.

tekenmateriaal en/of computer. Tijdens verken-

in Polen.

ningen zul je assisteren bij het inmeten van

Voordat mariniers op de kust landen, wil

terreindelen, het nemen van bodemmonsters en

Een baan als officier terreinanalist.

men eerst de aard van de stranden/rotsen weten
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Een baan als tekenaar/chauffeur.

talen deze inlichtingen in adviezen aan militaire

het maken van foto's en video's.

en de infrastructuur erachter. Een generaal van

Als aspirant officier terreinanalist door-

een brigade wil weten waar hij in het gebied met

loop je na een Algemene Militaire Opleiding tot

zijn tanks naar voren kan stoten, waar ze worden

officier

Militaire

het vervoer van personeel naar diverse (oefen-)

gekanaliseerd en waar hij het beste met lucht-

Academie) gedurende 10 weken, de cursus voor

locaties in binnen en buitenland. Je bent dan ook

mobiele eenheden zijn bruggehoofd kan vormen.

terreinanalist aan de SMID (School Militaire

verantwoordelijk voor het rijklaar en inzetbaar
houden van je voertuig.

op de KMA (Koninklijke

Daarnaast verzorg je als tekenaar/chauffeur

Ook een commando wil weten wat hem te

De terreinanalysegroep bestaat uit 4 ploe-

Inlichtingendienst) gedurende 17 weken. Na deze

wachten staat als hij achter de vijandelijke

gen. Elke ploeg is zelfstandig inzetbaar en

opleiding wordt de terreinanalist op functie

De terreinanalist is voor de tekenaar/

linies gaat opereren. Een chemische of nucleaire

bestaat uit twee officieren terreinanalisten en

wordt geplaatst. Heb je een VWO diploma met

chauffeur het aanspreekpunt voor het maken

fabriek in het operatiegebied kan bij vernietiging

een tekenaar, tevens chauffeur van een militair

Aardrijks-kunde dan ligt er een baan als BBT offi-

van de, bij klimaat-en terreinstudies te voegen,

grote gevolgen hebben voor het militaire optreden.

voertuig. Deze groep wordt nog eens ondersteund

cier terreinanalist voor je bij 101 Mlpel. De voor-

oleaten/overlays.

Om een eenheid voor te bereiden op een

door genie-inlichtingen personeel die voor hen

keur gaat uit naar academici en/of HBO-ers.

gebied is het ook belangrijk om inzicht te hebben

de aanvullende genie gegevens verzamelt, bij-

in het klimaat van het gebied. Zo vereist het

voorbeeld over havens, wegen en vliegvelden.

De terreinanalist heeft belangstelling voor
het buitenland en interesse in militaire en politieke ontwikkelingen.

Tevens dient deze te

woestijnklimaat in de Sahara ander militair

Binnen deze groep tref je ook een korporaal

optreden dan het Tropische Regenklimaat in bij-

fotograaf/chauffeur aan. Deze functionaris draagt

beschikken over uitstekende

voorbeeld Cambodja.

zorg voor het aanmaken van beeldmateriaal. Voor

vaardigheden.

communicatieve
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sociaal economisch), culturele antropologie
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(economische of politieke antropologie)
of internationale betrekkingen dan ligt
er mogelijk een baan als BBT officier
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VOOR

gevechtsinlichtingen voor je bij 101 Mlpel.
De officier

gevechtsinlichtingen

l IEDEREEN

dient

opleiding tot luitenant gevechtsinlichtingen duurt 10 weken en wordt eveneens gegeven aan de School Militaire
Inlichtingen Dienst te Ede.
Zoals je in de opsomming hebt kunnen

lezen is binnen 101 Mlpel slechts één functie

Als aspirant officier gevechtsinlichtingen

over een breed kennis- en belangstellingsgebied

doorloop je na een Algemene Militaire Opleiding

te beschikken t.a.v. (militaire) politieke, econo-

re

toekomstige personeel.

repro. Binnen het kader van de opdracht wordt Je

tot officier op de KMA (Koninklijke Militaire

mische en strategische ontwikkelingen. Tevens

Zelfstandig-heid, initiatief, creativiteit, verant-

geacht je werkzaamheden en die van de korpo-

Academie) gedurende 10 weken, de cursus

dient deze te beschikken over uitstekende com-

woordelijkheidsbesef en betrouwbaarheid zijn de

raals zelfstandig in te delen. De geavanceerde

Gevechtsinlichtingen

municatieve vaardigheden.

kenmerken van het personeel van 101 Mlpel.

apparatuur waarmee je zult werken maakt effi-

Voldoe je aan dit profiel en denk je in aanmer-

ciënt werken mogelijk. Om de functie naar beho-

king te komen voor een functie dan nodigen we

ren te kunnen vervullen is enige ervaring m.b.t.

je uit te solliciteren voor een baan bij 101 Mlpel.

DTP (DeskTop Publishing) gewenst.

groot conflict en crisis

beheersings operaties aan de SMID (School
Militaire Inlichtingendienst) gedurende 2 x 5

De wereld is je werkterrein.

weken, waarna de officier gevechtsinlichtingen
op functie wordt geplaatst.

Vanuit 101 Mlpel kun je bijvoorbeeld

Een bijzondere eenheid stelt bijzondeeisen

aan zijn

in het kader van de Verenigde Naties worden uit-

De opleiding tot

Beschik je over een academisch werk- en

gezonden om in het buitenland een opdracht uit

denkniveau, gebaseerd op een voltooide uni-

te voeren. De uitzending kan van korte of lange

Binnen 101 Mlpel worden in totaal 25

versitaire studie bij voorkeur

duur zijn, maar doorgaans niet langer dan zes

functies vervult door BBT-militairen. Deze func-

maanden.

ties zijn onder te verdelen

geschiedenis

(nieuwste tijd richting politiek institutioneel of

beschikbaar voor een Sergeant BBT. Dit is de sgt

Op welke functies kun je solliciteren?

sergeant-reproductie

wordt na een KMS opleiding van 5'A maand intern
door 101 Mlpel verzorgd.

in: 15 officieren-,

1 onderofficier-, 7 korporaals- en 2 soldatenfuncties.

De volgende officiersfuncties zijn bij

101 Mlpel aanwezig:
- 7 luitenants-BBT ondervrager;
- 6 luitenants-BBT terreinanalist;
- 2 luitenants-BBT gevechtsinlichtingen.
kan worden

De korporaal BBT functies bij 101 Mlpel

opgeleid in één taal specialisme (Russisch) bin-

zijn onder te verdelen in een functie als korpo-

nen 1 Mlgp. De taaiopleiding duurt ± 48 weken.

raal schrijver, onderhoud aggregaten, reproduc-

Russisch wordt gegeven aan de School Militaire

tie, fotograaf of tekenaar.

De luitenant-ondervrager

Inlichtingen Dienst in Ede.
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De korporaals onderhoud aggregaten en

De opleiding tot luitenant-terreinanalist

reproductie en twee tekenaars krijgen een rijop-

duurt ±17 weken en wordt eveneens gegeven aan

leiding op een vrachtauto en de overigen krijgen

de School Militaire Inlichtingen Dienst in Ede. De

een opleiding op een Mercedes-Benz terreinauto.

De opleidingen voor de nevenfuncties

Deze functie vervul je voor minimaal 3 jaar.

schrijver, reproductie, fotograaf en tekenaar

Indien een van de functies als korporaal of sol-

worden intern door 101 Mlpel verzorgd. Tevens

daat je wel wat lijkt zul je in het bezit moeten

bestaat de mogelijkheid om binnen Defensie een

zijn van een VBO diploma in een technische of

aantal opleidingen te volgen zoals: computerop-

grafische richting.

leidingen.
De 2 chauffeurs (BBT-soldaten) krijgen een

In teneris lucens (De duisternis verlichtend)

opleiding op een Mercedes-Benz terreinauto en

We hopen dat je nu iets meer weet over je

worden binnen 101 Mlpel opgeleid tot handlan-

mogelijkheden bij 101 Mlpel, maar misschien

ger bij 1 Mlgp.

heb je nog een aantal vragen. Neem dan contact
op met één van de Banenwinkels van de

Als toekomstig officier bij 101Mlpel
Heb je een VWO diploma met Engels en

de achterzijde van deze brochure. Mocht je er

Duits dan kun je worden opgeleid tot Officier

dan nog niet uitkomen, bel dan het gratis infor-

Ondervrager bij 1 Mlgp. Je dient minimaal de

matienummer 0800-0124.

leeftijd van 23 jaar te hebben bereikt. Deze functie vervul je voor minimaal 4 jaar.
Heb je een VWO diploma met Aardrijkskunde dan is er een baan als BBT officier Terreinanalist voor je weggelegd. Regelmatig stromen
ook academci en HBO-ers binnen op een functie
van officier terreinanalist. Deze functie vervul je
voor minimaal 3 jaar.
Heb je een universitaire studie geschiedenis, culturele antropologie of internationale
betrekkingen dan is er een baan als BBT Officier
Gevechtsinlichtingen voor je weggelegd. Deze
functie vervul je voor minimaal 3 jaar.

Als toekomstig onderofficier, korporaal of soldaat
Indien je in aanmerking wenst te komen
voor de functie van sergeant repro dient je minimaal te beschikken over een MAVO diploma.
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Koninklijke Landmacht. De adressen vind je op

Misschien kunnen we jou voor een van de
functies, genoemd in de folder, te zijner tijd
begroeten.

