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De snel veranderende wereld vereist technologisch academisch opgeleide officieren 
en burgers die verantwoordelijk zijn voor de inzet en instandhouding van complexe 
militaire systemen. De unieke master Military Technology, Processes and Systems 
(MTPS) voorziet hierin. 

Waarom een technologische master?  
De bacheloropleidingen van de NLDA leiden op tot een 
‘Thinking soldier’. Deze officier is goed opgeleid voor de 
eerste functies in zijn carrière, die worden gekarakteri-
seerd door de termen ‘krijgsman, manager en diplomaat’, 
en moet effectief onder druk kunnen beslissen in een ken-
nisintensieve omgeving. Het MTPS-programma leidt deze 
‘Thinking Soldier’ verder op tot een ‘Officer Scholar’: een 
op masterniveau academisch gevormde officier. In kleine 
groepen,  ondersteund door hun praktijkervaring in het 
militaire werkveld helpen wij onze collega’s zich verder te 
ontwikkelen. Ons programma richt zich op militairen én 
aan officieren gelijkgestelde burgers. 

Door de groeiende complexiteit van militaire missies heeft 
Defensie voor meer uiteenlopende functies behoefte aan 
officieren en burgers die verantwoordelijk zijn voor ont-
wikkeling, inzet en beschikbaarheid van militaire techni-
sche systemen. Deze collega’s herkennen het complexe 
verband tussen missiedoelen, prestaties, optimale inzet 
en beschikbaarheid.

Figuur 2 geeft gecondenseerd weer waar de opleiding 
over gaat. We beginnen met het behandelen van mo-
derne bedreigingen en randvoorwaarden voor toekom-
stige missies. Om effectief te kunnen blijven opereren is 
het noodzaak onze systemen continu te verbeteren ge-
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baseerd op ervaringen bij eerdere missies. Aanjager van 
deze verbeteringen zijn technische, wetenschappelijke en 
operationele ontwikkelingen. We leren de optimale set 
oplossingen voor nieuwe missies te definiëren. Deze set 
maximaliseert de kans op succes tegen minimale risico’s 
en kosten. Dit doen we door simulatie van de prestaties 
en schatting van de effectiviteit van gekozen oplossingen. 
Als gebruiker van systemen zijn we zeer geïnteresseerd 
in het daadwerkelijk gebruik, beschikbaarheid en de on-
derhoudskosten in de operationele omgeving. Dat doen 
we door in de praktijk te bepalen hoe efficiënt en hoe ef-
fectief de gekozen oplossingen werkelijk waren voor het 
gehele systeem. 

Doelgroepen
De parttime masteropleiding is bedoeld voor alle officie-
ren en burgermedewerkers bij Defensie die minimaal een 
civiel erkende academische technische bacheloropleiding 
hebben afgerond en enige werkervaring hebben. De op-
leiding staat open (niet kosteloos) voor externen met een 
gelijkwaardige achtergrond. De aard van het studiemate-
riaal vereist voldoende niveau van de Engelse taal. Voor 
mensen met een relevante HBO-achtergrond is een 30 EC 
(840 studiebelastingsuren) premasterprogramma beschik-
baar. Na afronding van deze premaster krijgen kandidaten 
toegang tot de masteropleiding.

Figuur 1: de rol van MTPS 
in de technologische 
ontwikkeling van onze 
officieren

Figuur 2: visualisatie van het 
curriculum van MTPS
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Curriculum  
De kern bestaat uit vijf vakken waarmee de studenten een 
gemeenschappelijke basis krijgen. Alle studenten verbre-
den hier hun kennis van defensietechnologie en verdiepen 
inzicht in een beperkt aantal onderliggende technologieën 
en processen.
De verbreding komt vanuit de systeemengineering be-
nadering, bespreking van de modernste technologie die 
defensie ter beschikking staat, gestructureerde data-
analyse, en optimalisatie- en beslissingsondersteunende 
technieken. Het procesprofiel richt zich op het uitvoeren 
van risicoanalyses van operaties en optimaliseren van 
onderhoud en logistiek waarbij rekening wordt gehou-
den met het effect van onzekerheden van de praktijk, 
veranderende omstandigheden en intelligente, zich aan-
passende tegenstanders. De focus ligt op operationele 
effectiviteit en onderhoud van hedendaagse militaire 
systemen. Het systeemprofiel richt zich op het zoeken 
naar optimale aanpassingen aan het ontwerp van mili-
taire systemen, bijvoorbeeld door integratie van senso-
ren. In het profiel worden systeemengineering aspecten 
uitgewerkt. De studenten leren om complexe militaire 
land-, zee-, lucht-, en ruimtevaartsystemen te modelle-
ren en te simuleren in militair relevante omstandigheden.  

Het afstuderen 
Tijdens de afstudeeropdracht van 20 EC worden alle ver-
kregen vaardigheden en kennis geïntegreerd. Het afstu-
deren bestaat uit een academisch onderzoek naar een 
vooraf gedefinieerd probleem. Bij voorkeur is dit een pro-
bleem uit de eigen praktijk: het zogenaamde Bring Your 
Own Problem (BYOP-) principe. We helpen op deze manier 
de organisatie met het oplossen van de eigen technologi-

sche problemen en krijgen direct terugkoppeling over de 
waarde van de kennis en vaardigheden die we tijdens de 
studie hebben aangebracht. 

Carrièremogelijkheden  
MTPS levert een belangrijke bijdrage aan het identifice-
ren, analyseren en oplossen van technisch-operationele 
problemen. Het beantwoordt actuele vragen die militaire 
missies en de ondersteuning daarvan oproepen. MTPS-
afgestudeerden zijn analytisch sterk. Ze doorzien de com-
plexiteit van de technisch-operationele defensiepraktijk 
door een brede kijk op de processen en systemen die hier-
bij een rol spelen. Ze zijn uitstekend toegerust voor een 
scala van specialistische- en managementfuncties bij met 
name de materieel-logistieke bedrijven van de Operatio-
nele Commando’s van Defensie en de Defensie Materieel 
Organisatie.

Kosten en inschrijving 
De opleiding start om het jaar in september en duurt 2 
jaar. Voor defensiepersoneel is de opleiding kosteloos. 
Voor externe studenten zijn er wel kosten. De inschrijving 
start met het verzoek om een inschrijfformulier via: mas-
ter.mtps@mindef.nl. Inschrijven voor de lichting van 2023 
kan van 1 februari tot 1 mei 2023.

Prof. dr. ir. R.G. (Robert) van de Ketterij is hoogleraar 
System Engineering bij de NLDA, Faculteit Militaire 
Wetenschappen en voorzitter van de masteropleiding 
Military Technology, Processes and Systems.

Voor vragen of opmerkingen kunt u een email sturen naar: 
@mindef.nl, of middels onderstaande QR-codes.

Figuur 3: 
het MTPS-
curriculum

WEB: 

INTRANET: SHAREPOINT 
ONDER ‘TECHNOLOGISCHE 

MASTER DEFENSIE’: 


