Beroep in het kort

Aankomend onderofficier
grondoptreden
Beroepsbeschrijving

Sectorkamer zakelijke
dienstverlening en

De aankomend onderofficier grondoptreden oriënteert zich op een mogelijke carrière als leidinggevende

veiligheid

bij een onderdeel van de krijgsmacht. Hij wordt voorbereid op zijn toekomstige rol als vakman, leider en
instructeur op kazernes en in het militaire veld. Hij handhaaft zich in de militair "veilige" omgeving en
coördineert de taken van zijn (kleine) eenheid. Zijn taken bevinden zich op de scheidslijn tussen
bevelvoering en uitvoering, maar onder alle omstandigheden moet hij optreden als toekomstig
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leidinggevende van aankomende medewerkers grondoptreden. Hij wordt voorbereid op ingewikkelde en
stressvolle militaire werkzaamheden en ontwikkelt hiervoor het tactisch en strategisch inzicht om in

Niveau

risicovolle, levensbedreigende omstandigheden zichzelf en zijn teamleden veilig te laten werken. Hij is
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zich altijd bewust van zijn (militaire) voorbeeldfunctie en gedraagt zich daar ook naar. Hij leert
bovendien te leven in primitieve omstandigeden in het veld.

In deze leaflet
beschrijven we de

Kerntaken en werkprocessen

inhoud van een mbo-

Handhaaft zich in de militair "veilige" omgeving

u van iemand mag

•

Bereidt een militaire opdracht voor

verwachten die

•

Draagt bij aan de beveiliging van de veilige plaats

gediplomeerd is in dit

•

Evalueert zijn optreden

vakgebied.

•

Maakt en houdt zich inzetgereed

•

Maakt en houdt zijn uitrusting/materiaal inzetgereed

•

Treedt op bij incidenten en calamiteiten

Voert coördinerende taken uit
•

Geeft de teamleden aanwijzingen

•

Informeert de teamleden over het plan

Geeft leiding
•

Evalueert de uitvoering van het plan met het team

•

Ontwikkelt een plan voor een teamopdracht en geeft dit uit

•

Stuurt het team aan

Werkt zijn team op
•

Begeleidt het team en teamleden

•

Bereidt instructie, training en begeleidingsgesprekken voor

•

Geeft instructie en training aan team

•

Toetst en evalueert de resultaten

•

Voert begeleidingsgesprekken

Handhaaft zich buiten de militair "veilige" omgeving
•

Richt checkpoints, roadblocks, base-wachten en posten in

•

Voert sociale patrouilles uit

•

Voert verkenningspatrouilles uit

•

Voert werkzaamheden uit op checkpoints, roadblocks, base-wachten en posten

beroep. Zo weet u wat

