
Bijzonder Begeleidingstraject 
geeft jongeren een tweede kans

Koninklijke Landmacht

Bijzonder Begeleidingstraject 
geeft jongeren een tweede kans

Vervolg toelatingseisen
• De deelnemer heeft een max. oogafwijking van + 6.00 / -

6.00 en cilindrisch - 3.00. 
Implantaatlenzen zijn niet toegestaan. 
Een lichte vorm van kleurenblindheid is toegestaan.

• (Soft)drugsgebruik is bij Defensie volstrekt verboden.

Hoe kan een kandidaat aangemeld worden ?
Kent u als professional een gemotiveerde jongere die deze kans 
met beide handen wil aanpakken? 

Meldt hem of haar dan vrijblijvend aan door een email te sturen 
naar: amm.v.rhee@mindef.nl

Vermeld daarin de volgende gegevens van de kandidaat: 
naam, 
adres, 
woonplaats, 
geboortedatum, 
Telefoonnummer, 
e-mailadres.
Idem (m.u.v. geboortedatum): de contactgegevens van de 
professional.



WERKEN BIJ DE LANDMACHT
De Koninklijke Landmacht geeft jongeren zonder VMBO- of 
MBO-diploma, en/of met een licht strafblad     de kans op een 
baan via het Bijzonder Begeleidingstraject KL.
 
Wat biedt de Koninklijke Landmacht aan ?
l	 Het Bijzonder Begeleidingstraject  Jongeren KL biedt deelnemers
  het volgende:
 Persoonlijke begeleiding tijdens het opwerken naar de sollicitatie en  
 tijdens de selectie.

l       Een baangarantie voor 2,5 jaar, met een verlengingsmogelijkheid  
 tot max 8 jaar. Plaatsing in Havelte, Wezep, 
 Oirschot of Schaarsbergen (opleiding evt. elders).

l		 Salaris vanaf de eerste dag, ook al tijdens de militaire opleiding. 
 Het behalen van een rijbewijs en een MBO-diploma.
 

Voor wie is het Bijzonder Begeleidingstraject bedoeld?
Het traject is alleen bedoeld voor jongeren zonder startkwalificatie en/of 
jongeren met een licht strafblad in de leeftijd van 17 tot 25 jaar. 
 

(*)

(*)  Die zijn aangemerkt als “probleem jongere”



Wat zijn de voorwaarden voor deelname aan dit traject?
Deelnemers aan dit traject:

l		 Mogen een licht strafblad hebben, echter mogen niet veroordeeld  
 zijn voor een zedendelict, drugsdelict of een geweldsdelict waarbij  
 een wapen is gebruikt. Bij nog lopende strafzaken kan er niet  
 worden gesolliciteerd.

l		 Mogen niet verslaafd zijn aan alcohol, gokken of (soft)drugs.

l		 Mogen geen problematische schulden hebben. 

l		 Moeten sterk gemotiveerd zijn om militair te willen worden.

Wat zijn de toelatingseisen voor de Koninklijke Landmacht?
l	 De deelnemer bezit de Nederlandse nationaliteit en beschikt over  
 een geldig identiteitsbewijs.

l	 De deelnemer is zowel lichamelijk als geestelijk gezond. De   
 deelnemer voldoet aan de medische en psychologische eisen van  
 Defensie. Dit wordt getest.

l	 Ondanks het ontbrekende schooldiploma beschikt de deelnemer  
 wel over een MBO werk- en denkniveau. Dit wordt getest.

l	 De deelnemer beschikt over een zwemdiploma.

l	 De Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdienst (MIVD) moet op basis  
 van een veiligheidsonderzoek een Verklaring van Geen Bezwaar  
 (VGB) kunnen afgeven.

l	 De deelnemer is minstens 17 jaar en maximaal 25 jaar oud.

l	 De deelnemer is minimaal 1.55 m lang en weegt minimaal 55 kg.

l		 De deelnemer heeft een max. oogafwijking van + 6.00 / - 6.00 en  
 cilindrisch - 3.00. Implantaatlenzen zijn niet toegestaan. Een lichte  
 vorm van kleurenblindheid is toegestaan.

l		 (Soft)drugsgebruik is bij Defensie volstrekt verboden.



Hoe kan een kandidaat aangemeld worden ?

Kent u als professional een gemotiveerde jongere die deze kans met beide 
handen aan wil pakken ? Meldt hem of haar dan vrijblijvend aan door een 
email te sturen naar : 

BBJ-KL@mindef.nl

Vermeld daarin de volgende gegevens:
naam, 
adres, 
woonplaats, 
geboortedatum, 
Telefoonnummer, 
e-mailadres.
Idem (m.u.v. geboortedatum): de contactgegevens van de professional.
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