
Masteropleiding
Military Strategic Studies

Inleiding
De wetenschappelijke opleiding MSS is een modulaire Engelstalige 

deeltijd opleiding, die bedoeld is als academische verdieping voor  

burgers en militairen. De opleiding brengt een aanzienlijke zelfstudie-

last met zich mee. De colleges vinden tijdens de contactdagen op vrij-

dagen plaats op de Koninklijke Militaire Academie in Breda.   

Deze brochure geeft u informatie over de inhoud en doelgroep van het 

masterprogramma. Voor meer informatie kunt u kijken op www.nlda.nl 

onder ‘Onderzoek en onderwijs’.

Masterprogramma
Het veelzijdige programma van Military Strategic Studies draagt bij aan 

het begrijpen, analyseren en verklaren van de militaire dimensie van 

internationale veiligheid. Het programma gaat verder in op de relatie 

tussen de politiek en de vele vormen van militaire macht – van irregu-

liere oorlogvoering tot cyberdreiging en de mogelijke inzet van nucle-

aire wapens.

Lessen worden getrokken uit geschiedenis, veiligheidsstudies, politico-

logie, sociologie, psychologie, recht, bedrijfskunde, bouwkunde, ethiek 

en economie. Daarnaast verzorgt MSS een grondige analyse van de 

hedendaagse strategische problemen, de uitdagingen van het mana-

gement in een militair bedrijf en van ideeën – strategische theorie en 

doctrine – omtrent het uitoefenen van macht in de moderne wereld.

In de loop van de studie specialiseren de studenten zich in één van de 

volgende afstudeerrichtingen: War studies, Intelligence & Security, 

Military Management & Logistics.                

De Faculteit Militaire Wetenschappen (FMW), onderdeel van de Nederlandse Defensie Academie, 
verzorgt in Breda en Den Helder het militair-wetenschappelijke deel van de officiersopleidingen. 
Naast drie erkende bacheloropleidingen biedt de FMW de Engelstalige masteropleiding Military 
Strategic Studies (MSS).  



Doelgroepen
De masteropleiding is bedoeld voor drie verschillende doelgroepen die 

allen minimaal een universitaire bacheloropleiding hebben afgerond:

1. officieren dienend bij de Nederlandse krijgsmacht of een buitenland-

se defensieorganisatie;

2. burgers werkzaam bij een defensieorganisatie;

3. civiele studenten of medewerkers van andere ministeriële departe-

menten of bijvoorbeeld NGO's die vanwege hun werk met militaire 

organisaties samenwerken. 

Het leren van elkaar vormt een didactische pijler van de masteroplei-

ding. De variëteit in  studenten met verschillende perspectieven voedt 

de discussies en de inbreng van meningen en ervaringen tijdens de 

contactdagen.   

Carrièremogelijkheden
Het programma biedt waardevolle kennis voor mensen die momen-

teel een functie hebben of nastreven bij een defensieorganisatie en/of 

bij een internationale veiligheidsorganisatie. Daarnaast geeft de studie 

studenten de mogelijkheid om op leidinggevend niveau te groeien, op 

gebieden als het tonen van initiatief, het nemen van verantwoordelijk-

heid en het beslissen in complexe situaties.

Focus
De master focust zich nadrukkelijk op het West-Europese perspectief 

op internationale veiligheid en de inzet van het militaire instrument. 

Daarnaast ligt de nadruk vooral op veiligheidspolitieke en militaire 

ontwikkelingen, debatten, inzichten en problemen die sinds het einde 

van de Koude Oorlog naar voren zijn gekomen.  MSS richt zich daarmee 

dus op het ‘postmoderne’ tijdperk. 

Het doel is studenten een goed begrip bij te brengen van de heden-

daagse veiligheidsproblematiek, van de functies van krijgmachten 

en van het optreden van defensieorganisaties in vredesomstandig-

heden en conflicten. Het beheer van een krijgsmacht - organisatie en 

management -  staan centraal in de afstudeerrichting Military Manage-

ment & Logistics evenals de personele en ethische dimensie van krijgs-

machten. De logica en dilemma’s van operationele inzet en de legiti-

miteit daarvan in drie verschillende strategische contexten komen aan 

de orde in de afstudeerrichting War Studies.  De rol en het functioneren 

van inlichtingendiensten  staat centraal in de afstudeerrichting Intelli-

gence & Security.

Onderzoek
Wetenschappelijke medewerkers en soms ook studenten van de 

FMW doen onderzoek binnen hun vakgebied. Daar heeft Defensie 

natuurlijk baat bij, maar ook het onderwijs zelf. De resultaten van 

het onderzoek worden namelijk gebruikt ter ondersteuning van de

colleges. De focus van het onderzoek ligt op technologische inno-

vaties en nieuwe wetenschappelijke inzichten die worden toegepast 

op militaire operaties in alle militaire domeinen (land, zee, lucht en 

ruimte). Recent voegde de faculteit het vijfde domein, cyberspace, 

toe aan haar vakgebieden. 



programma, bestaande uit drie kernmodules met onderwerpen die 

iedere student dient te kennen zoals War, Defence & Society. Daarna 

volgen vier modules die horen bij de gekozen afstudeerrichting. Vakken 

als Peacekeeping & Statebuilding en The practice of military intelligen-

ce geven verdieping aan het gekozen studiethema. Een keuzemodule 

ter verbreding of juist ter verdieping vormt het einde van deze periode. 

Als afsluiting van de opleiding voert u een research seminar en een  

thesis research uit waarbij u een zelf gekozen onderwerp onderzoekt. 

Het is ook mogelijk om alleen bepaalde modules van de masteroplei-

ding te volgen. Deze modules worden afgesloten met een certificaat.  

Kosten en inschrijving
Militairen en burgers werkzaam bij het Ministerie van Defensie en mili-

taire studenten van buitenlandse krijgsmachten volgen de master-

opleiding kosteloos. Voor de overige studenten die het masteronder-

wijs volgen bij de FMW, gelden de volgende tarieven:

- Voor de gehele master het genormeerde collegegeldtarief voor een 

deeltijd master ( € 1.628,= per jaar; richtjaar 2013)

- Voor studenten die delen van de master volgen € 100,= per EC 

(studiepunt), indien van toepassing te verrekenen met de eigen 

universiteit.

Voor studenten die nog niet voldoen aan de instroomeisen zijn er stan-

daardprogramma’s ontwikkeld die via afstandsonderwijs te volgen zijn. 

Deze zijn kosteloos voor de bovenstaand beschreven studenten die 

ook de master zonder kosten kunnen volgen.

De minimale opleidingseis voor de master is een universitaire bache-

lor. Inschrijven voor de masteropleiding kan vanaf een half jaar voor de 

start van een nieuw academiejaar. 

Via het e-mailadres master.mss@nlda.nl kunt u een inschrijfformulier 

aanvragen.

Meer weten?
Meer informatie over de opleiding is te vinden op www.nlda.nl onder 

‘Onderwijs en onderzoek’. 

Voor vragen of opmerkingen over deze brochure of de opleiding MSS, 

kunt u een email sturen naar master.mss@nlda.nl.  

Student aan het woord
Majoor Minne Boelens

“Voor mij zijn er drie belangrijke 

redenen waarom ik heb gekozen 

voor de master Military Strategic 

Studies. In de eerste plaats ben 

ik op een punt in mijn carrière 

aangekomen dat ik bij mezelf de 

behoefte ervaar aan additionele 

vorming, specifiek gericht op de 

operationele en strategische 

context van Defensie binnen de 

samenleving. 

In de tweede plaats biedt de master de unieke kans om mijzelf 

verder specifiek te ontwikkelen binnen mijn vakgebied door de 

specialisatie Intelligence and Security. 

Tot slot ben ik er van overtuigd dat het zijn van militair een daad-

werkelijk vak is en daar hoort in toenemende mate een gedegen en 

professionele academische basis bij gezien de politieke dynamiek 

waarin Defensie opereert.

Al deze aspecten en mogelijkheden komen samen in de master-

opleiding. Vandaar dat ik er heel bewust en doelgericht voor heb 

gekozen.”

Opbouw van de masteropleiding
De opleiding, die twee jaar duurt, is opgedeeld in verschillende modu-

les, elk met een lengte van 10 weken en een grootte van 5 EC (studie-

punten). De specifieke vakken verschillen per student, omdat er drie 

afstudeerrichtingen zijn. De eerste maanden volgt u een algemeen 
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