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Voorwoord 
Waar ik vroeger veel moeite had met leren en mijn draai vinden heb ik door de jaren heen steeds 

fijnere studieplekken mogen ontdekken. De afgelopen vijf jaar op de Universiteit voor 

Humanistiek waren de kers op de taart. Ik voelde mij op mijn plek. Met de afronding van deze 

thesis rond ik ook mijn ‘studentzijn’ af. Een heel gek idee, maar ook heel bevrijdend. Nu kan 

ik al het geleerde vertalen naar praktijk, waar ik erg naar hunker. 

 Dit onderzoek begon een jaar geleden in juli 2021. Annelieke en Carmen stuurden een 

mail met de vraag van Tobias of een student onderzoek wilde verrichten naar morele 

vormingslessen voor kapiteins en majoors. Zoals ik van jongs af aan tegen elk toernooi (van 

schaken tot highland games) volmondig ja zeg deed ik dat nu weer tegen dit onderzoek. Zonder 

enig idee wat mij precies te wachten stond. Achteraf ben ik blij met deze keuze, ik vind het 

bijzonder dat ik dit heb mogen doen. Met weinig kennis over wat defensie precies inhoudt en 

hoe het werken daarin eruitziet mocht ik plots deze wereld ontdekken. Uniform, zoals verwacht, 

maar ook een hechte gemeenschap. Dat ik een kijkje heb mogen nemen en dat militairen zich 

daarbij zeer behulpzaam en open opstelden heeft mij geïntrigeerd.  

 Het was niet een makkelijke weg. Hobbelig kan ik wel zeggen. Ik ben mijzelf 

tegengekomen, inspiratie en discipline leken juist zo nu en dan zoek en veel puzzelwerk kwam 

voorbij waar soms geen einde aan leek te komen. Maar hier zijn ‘we’, ik met mijn eindresultaat. 

Speciale dank naar mijn liefste ouders zonder wie ik niet dit mens en deze student ben 

geworden. Mijn liefde Eric, immer aanmoedigend met een frisse blik die mij met beide benen 

op de grond doet staan. Natuurlijk mijn begeleider Annelieke en tweede lezer Carmen voor alle 

fijne ondersteuning en terugkoppeling. En Tobias, dankjewel dat jij met mij dit onderzoek wilde 

aangaan, de nauwe samenwerking en al je hulp! 
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Samenvatting 
Dit onderzoek is ontstaan door een gebrek aan kennis over het doel en relevante thema’s voor 

morele vormingslessen van geestelijk verzorgers bij defensie. Naast dat publicaties deze 

kennislacune toonden gaven de Diensten Geestelijke Verzorging (DGV) van defensie zelf ook 

aan deze specifieke kennis te missen. Binnen defensie wordt getracht meer inzicht hierin te 

krijgen. Tevens is deze kennis urgenter geworden omdat dit jaar nieuwe morele vormingslessen 

zijn toegevoegd in de kapiteinsopleiding van de landmacht door geestelijk verzorger Tobias 

Karsten. Aanvullend beoogt Karsten ook morele vormingslessen te integreren in de 

majoorsopleiding van de landmacht. Om deze reden richt dit onderzoek zich op de hoofdvraag. 

  

Wat zijn het doel en relevante thema’s voor morele vormingslessen van geestelijk verzorgers 

aan kapiteins en majoors van de landmacht? 

 

Deze hoofdvraag is onderzocht middels kwalitatief onderzoek met een interpretatieve 

benadering. Daarbij werd de hoofdvraag onderzocht vanuit een constructivistische positie. 

Hierbij stond het perspectief van officieren centraal. Dit perspectief is tot op heden weinig 

onderzocht. 

Inzicht op de hoofdvraag vanuit dit perspectief is relevant omdat dit bijdraagt aan 

theorievorming over morele vorming van militairen. Tevens worden met behulp van de 

bevindingen aanbevelingen gedaan voor de praktijk van morele vormingslessen aan kapiteins 

en majoors van de landmacht. Hierdoor kunnen morele vormingslessen beter bijdragen aan de 

morele vorming van toekomstige kapiteins en majoors van de landmacht.  

De uitkomsten van dit onderzoek laten zien dat het doel van morele vormingslessen het 

bewustzijn vergroten van kapiteins en majoors is op het gebied van hun verhouding tot: 

werk(gever), opdrachten en hun taak als leidinggevende omtrent moreel reflecteren van je 

ondergeschikten. Dit houdt in dat hun morele competentie wordt versterkt en het morele 

kompas wordt gevoed. Hierdoor wordt geestelijke weerbaarheid vergroot. Om aan deze doelen 

bij te dragen is het relevant om de volgende thema’s te bespreken: Organisatie versus individu; 

Leiderschap: een voorbeeld voor morele competentie; en Leiderschap: (zelf)zorgen. Daarin 

bevinden zich subthema’s die inzicht geven in specifieke elementen van deze hoofdthema’s. 
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1 Probleemstelling 

1.1 Inleiding 
Binnen defensie bieden de Diensten Geestelijke Verzorging (verder: DGV) geestelijke 

verzorging aan militairen, burgerpersoneel, veteranen en het thuisfront ten behoeve van hun 

(geestelijke) welzijn.1 De bijdrage aan het (geestelijk) welbevinden vindt plaats door:  

 

- Zichtbare aanwezigheid op de werkvloer (ook tijdens oefeningen en uitzendingen); 

- Persoonlijke contacten en begeleiding; 

- Groepswerk (onder meer op vormingscentrum Beukbergen); 

- Bezinningsdiensten; 

- (Kerkelijke) vieringen; 

- Ceremonies en herdenkingen.2 

 

De DGV bestaan uit verschillende denominaties: Protestants, Rooms Katholiek, Humanistisch, 

Joods, Islamitisch, Hindoe en recentelijk ook Boeddhistisch.3 Vanuit deze denominaties richt 

de DGV zich op zorg omtrent concrete levenservaringen en de vragen die het werk bij defensie 

oproept.4 Voorheen predikant-secretaris van de dienst Protestantse Geestelijke Verzorging 

binnen defensie Smit (2013) schrijft hierover dat vragen zich opdoemen over wat zinvol en het 

goede is, en hoe een militair betekenis en samenhang kan vinden in zijn werk (p. 242). Dit komt 

omdat militairen in een positie worden gebracht door hun werk waarin zij ingrijpende 

ervaringen opdoen: “Ze opereren op het grensvlak van dood en leven, van goed en kwaad, van 

zinvol en zinloos, van schuld en onschuld, van verantwoordelijkheid en onverschilligheid, van 

recht en onrecht” (Smit, 2013, p. 242). Deze vragen vormen volgens Smit (2013) de focus van 

geestelijke verzorging binnen defensie. 

 

 

 

 
1 Ministerie van Defensie. (z.j.). Geestelijke verzorging. Geraadpleegd op 14 oktober 2021 via 

https://www.defensie.nl/onderwerpen/personeelszorg/geestelijke-verzorging.  
2 Idem. 
3 VGVZ. (2016). Beroepsstandaard geestelijk verzorger 2015. Amsterdam: VGVZ. 
4 Diensten Geestelijke Verzorging (DGV) (2022). Missie en Visie. Geraadpleegd op 22 april 2022 via 

https://www.dgv.nl/missie-en-visie  



 8 

1.1.1 Morele vorming 

Een van de kerntaken van de DGV waarin gewerkt wordt met deze vragen is de morele vorming 

van militairen, als onderdeel van de personeelszorg binnen defensie.5 De DGV leveren een 

bijdrage aan de morele vorming van militairen onder andere door morele vormingslessen (van 

Iersel & Wildering, 2012). Deze komen voor in de initiële opleidingen die elke militair aan het 

begin van de loopbaan moet volbrengen.6  

Deze vorming is van belang voor militairen volgens Hoogleraar militaire ethiek Verweij 

en collega-docent aan de Nederlandse Defensie Academie van den Berg (2010). Zij schrijven 

namelijk over militairen bij de landmacht dat zij vaak taken in moeilijke situaties moeten 

uitvoeren, wat tot grote spanningen kan leiden (Verweij & van den Berg, 2010, p. 181). In dit 

soort situaties is het risico groot dat er beslissingen gemaakt worden die tragische gevolgen 

hebben. Hierdoor stellen Verweij en van den Berg (2010) dat militairen gevormd moeten 

worden om hier mee om te kunnen gaan (p. 181). Deze vorming gebeurt onder meer door 

morele vormingslessen waarin militairen met elkaar in gesprek gaan over morele dimensie van 

hun werk.  

De DGV zelf definieert de morele vorming als een methodisch en systematisch proces 

waarin de mens bewust betekenis- en zin geeft aan diens militaire bestaan (Vos, 2012, p. 103). 

In dit proces praten militairen over het werk, de morele vragen en dilemma’s die zich hierin 

voordoen en hoe militairen zich hiertoe verhouden. Op deze wijze beoogt de DGV de 

weerbaarheid en het ethisch bewustzijn van militairen te vergroten.7 Dit sluit aan op dat morele 

vorming zich volgens Verweij en van den Berg (201) richt op het om kunnen gaan met 

mogelijke tragische gebeurtenissen van moreel geladen beslissingen. Echter ontbreekt kennis 

of het doel van de DGV aansluit bij wat militairen zelf beogen uit morele vormingslessen te 

verwerven.  

 
1.1.2 Vormgeving 

Diverse publicaties zijn verschenen die invulling geven aan dit methodische en systematische 

proces. Hierin wordt toegelicht welke theoretische uitgangspunten gebruikt kunnen worden om 

 
5 Ministerie van Defensie. (z.j.). Personeelszorg. Geraadpleegd op 14 oktober 2021 via 

https://www.defensie.nl/onderwerpen/personeelszorg.  
6 Ministerie van Defensie. (z.j.). Opleiding tot militair. Geraadpleegd op 14 oktober 2021 via 

file:///Users/niamhhermsen/Downloads/Van+start+op+de+KMA+-+Interactieve+PDF_web.pdf.  
7  Diensten Geestelijke Verzorging (DGV). (2022). Missie en Visie. Geraadpleegd op 22 april 2022 via 

https://www.dgv.nl/missie-en-visie. 
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de morele vormingslessen binnen defensie vorm te geven. Bijvoorbeeld values clarification, 

zorgethiek (Vos, 2012), deugdethiek, de socratische houding en ‘levend leren’ (Bosch & 

Wortel, 2009). Binnen dit soort benaderingen worden werkvormen zoals casuïstiekbehandeling 

en groepsdiscussies ingezet (Bumbuc & Macovei, 2015). 

Tevens toont diverse literatuur welke thema’s geestelijk verzorgers bespreken met 

militairen en welke thema’s spelen bij militairen zelf. Deze thema’s worden bijvoorbeeld 

besproken tijdens individuele gesprekken, conferenties, groepsgesprekken en vieringen. Een 

aantal thema’s die militairen zelf benoemen zijn: tekort gedaan voelen door hun meerderen, 

vervreemding tijdens lange uitzendingen en gevoelens van onrecht (van Iersel, van Bruggen & 

de Boer, 2013, p. 8). Daarbij ontbreekt specifieke kennis over welke thema’s invulling kunnen 

geven aan morele vormingslessen.  

 

1.1.3 Ontbrekende kennis 

Bovendien toont niet alleen het gebrek aan publicaties over thema’s voor morele 

vormingslessen een kennislacune, ook binnen de DGV wordt gesteld dat kennis over de inhoud 

van de morele vormingslessen mist. Er is geen afstemming binnen de DGV en geen duidelijke 

visie over hoe de kerntaak morele vorming moet worden ingevuld. Om deze reden is in 2018 

de beleidsnota ‘morele vorming door de DGV’ verschenen.8 Deze nota is bedoeld om de 

activiteiten van geestelijke verzorging (gv) op dit gebied zo goed mogelijk op elkaar af te 

stemmen en verder te ontwikkelen.9  

Tevens is de kerngroep morele vorming opgericht om meer structuur te brengen aan 

deze kerntaak.10 Gerjos Hengelaar, één van de leden van deze kerngroep, benoemt dat 

onduidelijkheid over de inhoud van morele vormingslessen onder andere te maken heeft met 

dat geestelijk verzorgers niet van elkaar weten hoe zij de morele vormingslessen ontwerpen en 

geven.11 Dit brengt met zich mee dat er onvoldoende inzicht is, vanuit publicaties en praktijk, 

in hoeverre de morele vormingslessen aansluiten bij het werk en de behoeften van militairen en 

of deze lessen binnen de diverse opleidingslagen op elkaar aansluiten.12 Om deze reden is meer 

 
8 Struijk, C., Vos, P. Hengelaar, G. & Ubels, K. H. (2020). Notulen ‘Herziening beleidsnota morele vorming’. 
9 Idem.  
10 G. Hengelaar, persoonlijke communicatie, 27 oktober 2021.  
11 Idem. 
12 T. Karsten, persoonlijke communicatie, 5 oktober 2021. 
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empirische kennis over welke thema’s relevant zijn voor morele vormingslessen van militairen 

wenselijk.  

Verder is deze kennis recent urgenter geworden omdat dit jaar nieuwe morele 

vormingslessen zijn toegevoegd in vervolgopleidingen. Tot vorig jaar waren er enkel lessen in 

de initiële opleidingen en was er geen aanbod voor vervolgopleidingen, zoals de opleiding tot 

kapitein of majoor.13 Onderofficieren en officieren kregen verder in hun loopbaan geen morele 

vormingslessen. Recentelijk is dit veranderd doordat humanistisch geestelijk verzorger Tobias 

Karsten morele vormingslessen in de kapiteinsopleiding van de landmacht verzorgt. Bovendien 

beoogt Karsten morele vormingslessen uit te breiden naar de majoorsopleiding van de 

landmacht. Karsten vraagt zich over deze nieuwe lessen af welke thema’s moeten worden 

besproken en welk doel hiermee wordt beoogd.14  

De ontbrekende kennis en de praktijkvraag van Karsten maken het interessant om te 

onderzoeken welke thema’s relevant zijn specifiek voor deze nieuwe morele vormingslessen 

aan kapiteins en majoors van de landmacht én wat het doel van deze lessen moet zijn.  

 

1.2 Doelstelling 
Dit onderzoek heeft tot doel inzicht te verkrijgen in welk doel en welke thema’s relevant zijn 

voor de morele vormingslessen aan kapiteins en majoors van de landmacht. Met andere 

woorden: waar morele vormingslessen aan moeten bijdragen vanuit het perspectief van 

kapiteins en majoors van de landmacht en waarom. 

 

1.3 Onderzoeksvragen 
De onderzoeksvraag: 

Wat zijn het doel en relevante thema’s voor morele vormingslessen van geestelijk verzorgers 

aan kapiteins en majoors van de landmacht? 

 

 

 
13 Kapitein en majoor zijn beide officiersrangen. Een officier is binnen diens vakgebied verantwoordelijk voor een 

groep militairen of is specialist binnen het eigen vakgebied. Specifiek is een kapitein een bevelhebber van een 

militaire eenheid van de Nederlandse Defensie, het is de hoogste subalterne officiersrang (de laagste rang der 

officiëren). Een majoor is een hoofdofficier, een rang hoger dan kapitein. Deze hogere rang brengt meer 

bevoegdheden en meer verantwoordelijkheid (over meer militairen) met zich mee.  
14 T. Karsten, persoonlijke communicatie, 5 oktober 2021. 
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De deelvragen: 

- Wat is het doel van morele vormingslessen aan kapiteins en majoors van de landmacht? 

- Wat zijn relevante thema’s volgens officieren voor morele vormingslessen aan kapiteins en 

majoors van de landmacht? 

 

1.4 Relevantie 

1.4.1 Wetenschappelijke relevantie 

Diverse literatuur bespreekt morele vorming van militairen in het algemeen en hoe hier vorm 

aan gegeven kan worden. Echter, specifieke kennis ontbreekt over de morele vorming van 

kapiteins en majoors van de landmacht. Daarbij is geen onderzoek gedaan naar het perspectief 

van militairen zelf over de invulling van morele vormingslessen. Het in kaart brengen van dit 

perspectief wordt nieuwe theorie gevormd die bijdraagt aan wetenschappelijke kennis over 

morele vorming van militairen.  

 

1.4.2 Maatschappelijke relevantie 

Wanneer morele vormingslessen aansluiten bij de morele ervaringen van militairen, kunnen 

militairen bewuster met deze ervaringen omgaan en daarmee weerbaarder zijn als morele 

vragen of dilemma’s zich voordoen. Gebleken is dat er onvoldoende inzicht is in hoeverre 

morele vormingslessen in praktijk aansluiten bij moreel geladen ervaringen die kapiteins en 

majoors van de landmacht kunnen meemaken. Met behulp van de bevindingen van dit 

onderzoek worden daarom aanbevelingen gedaan voor de praktijk van morele vormingslessen 

aan kapiteins en majoors van de landmacht. Hierdoor kunnen morele vormingslessen beter 

bijdragen aan de morele vorming van toekomstige kapiteins en majoors van de landmacht. 

 

1.4.3 Humanistieke relevantie 

Morele vormingslessen worden door geestelijk verzorgers, en dus ook humanistisch geestelijk 

verzorgers, gegeven. Dit onderzoek draagt bij aan het werk van (humanistisch) geestelijk 

verzorgers doordat het inzicht en aanbevelingen geeft over het doel en thema’s van morele 

vormingslessen van geestelijk verzorgers.  

Tevens wordt middels morele vormingslessen en het onderzoeken daarvan gewerkt aan 

een van de twee pijlers die binnen humanistiek centraal staat, namelijk zingeving. Middels 

kwalitatief onderzoek (en onderwijs), zoals dit onderzoek, wordt binnen humanistiek kennis 
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over deze pijler gegenereerd.15 Zoals eerder geschreven definieert de DGV zelf morele vorming 

als een proces waarin de mens bewust betekenis- en zin geeft aan diens militaire bestaan (Vos, 

2012, p. 103), door te praten over het werk, de morele vragen en dilemma’s die zich hierin 

voordoen en hoe zij zich hiertoe verhouden. 

Zingeving wordt door Emeritus-hoogleraar Methodologie en Onderzoeksleer Smaling 

(in Alma & Lensvelt-Mulders, 2011) geëxpliciteerd aan de hand van zinervaringen. Middels 

inzicht te krijgen in welke thema’s belangrijk zijn om moreel op gevormd te worden kunnen 

kapiteins en majoors bijvoorbeeld de zinervaring hebben dat zij moreel competent zijn. Dit is 

het gevoel empathisch, moreel en verstandelijk bekwaam te zijn en sociaal vaardig en 

maatschappelijk verantwoordelijk te handelen, als ook het gevoel autonoom te zijn (Smaling, 

in Alma & Lensvelt-Mulders, 2011, p. 25). Daarnaast kunnen kapiteins en majoors de 

zinervaring waardevolheid ervaren door morele vormingslessen. Smaling (in Alma & Lensvelt-

Mulders, 2011) beschrijft dit als het gevoel van eigenwaarde, zelfwaardering, zelfcompassie en 

zelfzorg. Morele vormingslessen zijn in zekere zin zelfzorg, gezien het kan bijdragen aan de 

weerbaarheid van militairen.  

Aldus draagt dit onderzoek bij aan (kennis over) het werkveld van (humanistisch) 

geestelijk verzorgers. Daarbij kan dit onderzoek tot stand brengen dat morele vormingslessen 

met relevante thema’s voor bij kapiteins en majoors kunnen bijdragen aan diens zinervaringen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
15 Universiteit voor Humanistiek (UvH). (2021). In het kort. Geraadpleegd op 25 juni 2022 via 

https://www.uvh.nl/over-de-uvh/organisatie/in-het-kort.  
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2 Conceptuele definities 
Het ‘morele’ van morele vorming  

Het ‘morele’ in morele vorming wordt in dit onderzoek begrepen aan de hand van de Canadese 

filosoof Charles Taylor (1989): De ruimte waar vragen over ‘het goede’ worden gesteld. Vragen 

over wat goed en juist is om in het leven na te streven voor onszelf en onze medemens (p. 84). 

 

Morele vorming 

Morele vorming wordt gedefinieerd als persoonsvorming van mensen die militair werk 

uitvoeren door geestelijk verzorgers van defensie. Dit behelst een proces waarin militairen 

praten over het werk, de morele vragen en dilemma’s die zich hierin voordoen en hoe militairen 

zich hiertoe verhouden (Vos, 2012). De Diensten Geestelijke Verzorging (DGV) definiëren dit 

zelf als een methodisch en systematisch proces waarin de mens bewust betekenis- en zin geeft 

aan diens militaire bestaan (Vos, 2012, p. 103). 

 

Het doel van morele vorming 

Het doel van morele vorming behelst in dit onderzoek de centrale waarde die men in de praktijk 

als geheel wil realiseren (Smit, 2015, p.121). Oftewel, de centrale waarde die tijdens morele 

vormingslessen beoogd wordt te realiseren. Hoewel diverse theorie het doel van morele 

vorming binnen defensie definieert, zoals ‘weerbaarheid en ethisch bewustzijn’, staat in dit 

onderzoek niet dit perspectief centraal, maar juist het perspectief van kapiteins en majoors van 

de landmacht. Over dit perspectief is weinig bekend. 

 
Thema’s van morele vormingslessen 

Thema’s worden in dit onderzoek begrepen als de kern van morele vormingslessen van 

geestelijk verzorgers aan kapiteins en majoors van de landmacht. Thema’s geven de inhoud van 

deze lessen duidelijk en kort weer (Bijkerk & van der Heide, 2016, p. 26). Vorming wordt 

hierbij morele vorming als de thema’s die aan de orde zijn vanuit een moreel perspectief 

besproken worden (Mooren, 2013, p. 147). Binnen dit onderzoek worden thema’s onderzocht 

vanuit het perspectief van kapiteins en majoors van de landmacht. 
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3 Theoretisch kader 
In dit deel worden de belangrijkste concepten van dit onderzoek uitgewerkt aan de hand van 

theorie. Dit theoretisch kader start met een beschrijving van de morele praktijk van militairen 

(3.1). Vervolgens wordt ingegaan op morele vorming die de morele praktijk van militairen moet 

ondersteunen, aan de hand van een uitleg van moraliteit (3.2), morele vorming (3.3), het doel 

van morele vorming (3.4) en tot slot thema’s die tijdens morele vorming aan bod kunnen komen 

(3.5). 
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3.1 Morele, existentiële ervaringen van een militair 
Een persoon die als militair werkt, beoefent een bijzonder beroep waarbij diegene zich in 

omstandigheden bevindt die bij andere beroepen zich veelal niet voordoen. Op de site van 

defensie beschrijft het ministerie zelf drie hoofdtaken: het beschermen van het eigen 

grondgebied en dat van bondgenoten; het bevorderen van de (internationale) rechtsorde en 

stabiliteit; en het leveren van bijstand bij rampen en crises.16 Al deze taken hebben gemeen dat 

het volbrengen ervan veel impact kan maken op militairen gezien zij onlosmakelijk verbonden 

zijn aan moreel geladen situaties. Hoogleraar humanistisch geestelijke verzorging Jacobs 

(2020) noemt dit ook wel existentiële ervaringen die dwingen tot nadenken over: Wat gaan we 

doen? Wat is mogelijk? Wat is belangrijk? Hierbij onderscheidt Jacobs (2020) vier soorten 

existentiële ervaringen die bij geestelijke verzorging centraal staan: 

 

- Breukervaringen – Dit zijn momenten dat vanzelfsprekendheden wegvallen in het leven 

en de kwetsbaarheid van het bestaan wordt ervaren (zoals bij ziekte of overlijden), 

waardoor (her)oriëntatie plaatsvindt over wat belangrijk is en/of wat te doen; 

- Maatschappelijke grenssituaties – Deze worden gekenmerkt door dehumaniserende 

praktijken, waarbij vrijheid en rechten van mens(en) in het geding zijn; 

- Ontologische onzekerheid – Hierbij wordt onzekerheid ervaren over hoe de wereld in 

elkaar zit. Het gaat dan om de kruispunten in een mensenleven, waarin een keuze moet 

worden gemaakt; 

- Morele spanningen – Het botsen van de professionele waarden, perspectieven en 

handelwijzen met de waarden, normen of regels van anderen, de organisatie of politiek. 

(pp. 33-43) 

 

Integriteitsadviseur binnen defensie de Graaff (2018) schrijft over ‘morele spanningen’ dat 

militairen diverse morele uitdagingen ervaren tijdens militaire operaties. Deze noemt de Graaff 

(2018) morele dilemma’s worden genoemd (p. 403). Deze uitdagingen hebben volgens de 

Graaff (2018) en collega-onderzoekers vooral te maken met het ‘dagelijks leven’ in het 

missiegebied die veelal onbesproken blijven. Daarentegen minder de grote, tragische 

dilemma’s die te maken hebben met splitsecondbeslissingen zoals ‘schiet ik wel of niet?’, 

 
16 Ministerie van Defensie. (z.j.). Wat doet defensie? Geraadpleegd op 15 april 2022 via 

https://www.defensie.nl/onderwerpen/overdefensie/het-verhaal-van-defensie/wat-doet-defensie.  
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waarvan men vaak denkt dat het de grootste uitdagingen geeft (de Graaff, 2018). De Graaff 

(2018) onderscheidt de dagelijkse, ‘kleine’ dilemma’s in drie hoofdcategorieën: 

 

- Situaties die gerelateerd zijn aan het team/werk. Hierbij gaat het bijvoorbeeld over het 

mandaat en/of de regelgeving van de missie en de omgang met ‘buddies’.  

- Situaties die gerelateerd zijn aan de lokale cultuur. Bijvoorbeeld de omgang met de 

vrouwen en kinderen.  

- Situaties die gerelateerd zijn aan het thuisfront. Hierbij gaat het om situaties die 

betrekking hebben op privacy en omgang met naasten. (pp. 404-405) 

 

Hoewel de Graaff beschrijft dat veelal de dagelijkse kleine dilemma’s de militairen 

uitdagen, tonen andere onderzoeken dat militairen daarentegen wel ook bezig zijn met de ‘grote, 

tragische dilemma’s’. Vanuit het U.S. Department of Veterans Affairs schrijven Farnsworth, 

Drescher, Nieuwsma, Walser en Currier (2014) bijvoorbeeld dat de splitsecondbeslissing 

‘schiet ik wel of niet’ wél een dilemma is voor militairen dat hen bezighoudt (p. 249). 

Aanvullend stellen zij, in overeenstemming met het onderzoek van de Graaff, dat zelfs als 

militairen hun eigen morele handelen niet in twijfel trekken, bij thuiskomst wel het morele 

dilemma zich kan voordoen om de oorlogservaring te delen of niet. Dit komt doordat het risico 

bestaat van sociale vervreemding door sociaal oordeel van de samenleving enerzijds en 

vervreemding van zelfopgelegde stilte anderzijds (Farnsworth, Drescher, Nieuwsma, Walser & 

Currier, 2014, p. 250). Dit omvat de eerdergenoemde ervaring van morele spanning (Jacobs, 

2020). Hierbij is de kanttekening dat de Amerikaanse context van militairen anders is dan die 

van Nederlandse militairen. Namelijk omdat Amerika meer betrokken is in gevechtssituaties.  

Verder schrijven hoogleraar en voorheen hoofdaalmoezenier binnen defensie van Iersel en 

geestelijk verzorgers binnen defensie van Bruggen en de Boer (2013) over morele spanningen 

dat veteranen in een onderzoek aangaven dat de gevolgen van geweldsuitoefening soms grote, 

ernstige en blijvende invloed bleken te hebben (p. 8). Hoogleraar en onderzoeker rondom PTSS 

en militair trauma Litz schrijft samen met collega’s (2009) aanvullend dat militairen door 

geweldsuitoefening worden geconfronteerd met diverse morele en ethische uitdagingen doordat 

zij onder andere mogelijk moeten handelen op een wijze die tegen hun eigen diepgewortelde 

morele overtuigingen in gaat, tegen hun idee van wat goed en wat slecht is om te doen (p. 696). 

De omgeving waar zij zich in hebben begeven, de geuren en beelden van geweld, bijkomend 

menselijk lijden en wreedheden en de nasleep van oorlog kan militairen moreel uitdagen, hun 

opvattingen over wat humaan is doen wankelen en aanzienlijke blijvende angst en innerlijke 
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onrust veroorzaken (Litz et al., 2009, p. 696). In Jacobs’ (2020) woorden valt hier te spreken 

over breukervaring.  

Tevens worden gevolgen van deze ervaringen ook gedefinieerd als moral injury, moral 

distress en morele erosie. Deze begrippen zullen verder worden toegelicht. 

 

3.1.1 Moral distress  

De vertaling van moral distress is ‘moreel lijden’. Specifiek behelst dit de spanning die wordt 

ervaren als reactie op moreel leed, onrecht of mislukkingen. Dit gaat vaak gepaard met het 

gevoel dat iemands integriteit, het overeenkomen van iemands handelen met diens waarden, 

normen en overtuigingen, in gevaar is gebracht (Rushton, 2017, p. S11). Oftewel, eigen 

waarden en fundamentele veronderstellingen over de wereld worden bedreigd, wat gepaard gaat 

met het gevoel geen controle te hebben en de onmogelijkheid om de juiste handelwijze na te 

streven (Lützén en Ewalds-Kvist, 2013, p. 318). Hieruit volgt dat moreel lijden een grote impact 

heeft en negatieve emoties, emotionele uitputting, depersonalisatie, terugtrekking, onzekerheid 

en gevoelloosheid met zich mee kan brengen (Rushton, 2017, p. S11; Lützén & Ewalds-Kvist, 

2013, p. 318). Dit komt bijvoorbeeld in militaire context voor door de extreme stress en 

tegenslag van gevechtsoperaties en hulp bij rampen (Bowles & Bates, 2010, p. 382).  

 

3.1.2 Moral injury  

Moral injury, Nederlands vertaald naar moreel trauma of morele verwonding, wordt 

verschillend gedefinieerd (Hogdson & Carey, 2017). Molendijk (2019) omschrijft in haar 

proefschrift moral injury als een lijden dat ontstaat door uitdagingen en ervaringen waarin 

militairen morele vragen krijgen over wat goed en slecht is (p. 244). Daarbij worden waarde 

conflicten, morele loskoppeling en gevoelens van zinloosheid ervaren (Molendijk, 2019, p. 

244). Vanuit holistisch perspectief beschrijven Litz et al. (2009) moral injury als blijvende 

psychologische, biologische, spirituele, gedragsmatige en sociale impact na deze ervaringen (p. 

699).  Het gaat hierbij over uitdagingen en ervaringen rondom het zelf verrichten, niet kunnen 

voorkomen of getuige zijn van handelingen waarin diepgewortelde morele overtuigingen en 

verwachtingen worden geschonden (Litz et al., 2009, p. 699). Volgens Molendijk (2019) gaan 

hiermee gevoelens zoals schuld, schaamte, boosheid en morele desoriëntatie omtrent wat goed 

en slecht is gepaard (Molendijk, 2019, p. 244). Morele desoriëntatie behelst “niet alleen het 

verlies van vertrouwen in de goedheid van zowel zichzelf als de wereld om hun heen, maar ook 

in de noties van goed en slecht als zodanig.” (Molendijk, 2019, p. 244).  
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Tevens stelt Litz (in Hodgson & Carey, 2017) dat er twee vormen van moral injury zijn. 

Ten eerste moral injury gebaseerd op verraad, ‘betrayal’, door anderen. Bijvoorbeeld verraad 

door militair leiderschap/hiërarchie van commando (Litz, in Hodgson & Carey, 2017, pp. 7-8). 

Ten tweede moral injury gebaseerd op misdrijf plegen, ‘perpetration’, door een individu of 

groep zelf (Litz, in Hodgson & Carey, 2017, pp.7-8). Farnsworth, Drescher, Nieuwsma, Walser 

& Currier (2014) voegen toe dat verraad ook slaat op het niet kunnen handelen in 

overeenstemming met eigen persoonlijke waarden (p. 250).  

Verder kan volgens Farnsworth, Drescher, Nieuwsma en Walser (2014) moral injury 

veroorzaakt woorden door incidenten waarbij burgers worden geschaad en geweld binnen de 

rangorde, zoals grensoverschrijdend gedrag, plaatsvindt (p. 250). Andere moreel schadelijke 

ervaringen zijn volgens Molendijk (2019) wanneer militairen in relatie tot politieke praktijken 

en publieke percepties een politiek verraad en vervreemding van zichzelf en de samenleving 

ervaren. Daarnaast kan ethische worsteling, een zoektocht naar politieke reparaties en een 

verlangen naar maatschappelijke erkenning militairen ook moreel schaden volgens Molendijk 

(2019, p. 246). Tevens benoemt Molendijk (2018) moral injury die tijdens uitzending is 

ontstaan en dieper is geworden doordat militairen zich miskend voelen in het thuisland als 

‘dubbele morele verwonding’ (p. 97). 

 

3.1.3 Morele erosie 

Tot slot wordt er in de literatuur beschreven dat er morele erosie kan plaatsvinden als gevolg 

van wat een militair meemaakt in de praktijk. Voormalig docent geestelijke verzorging Mooren 

(2012) beschrijft morele erosie als “een proces van geleidelijke verzwakking van iemands 

morele kracht door de ondermijning van de waarden en normen die de stevige grond onder de 

voeten gaven bij het bepalen van de juistheid van iemands handelen” (p. 151). De morele kracht 

of competentie van iemand kan zo geleidelijk aan, stap voor stap, van binnenuit worden 

weggesleten of uitgehold (Mooren, 2012, p. 151). Dit proces kan stress en trauma, uitputting, 

gebrek aan adequaat leiderschap, gevoelens van zinloosheid en een tekort aan waardering met 

zich meebrengen. Een mix van moedeloosheid, cynisme, onverschilligheid, nihilisme en 

agressie kan hierdoor ontstaan (Mooren, 2012. 152). Hier voegt Herman (in Mooren, 2012) aan 

toe dat traumatische gebeurtenissen, bijvoorbeeld tijdens militair werk, de fundamentele 

veronderstellingen over de veiligheid van de wereld, de positieve waarde van het zelf en de 

zinvolheid van het bestaan teniet kunnen doen (p. 153). 

In het kort, moral distress, moral injury en morele erosie zijn fenomenen die op elkaar 

lijken en nauw verbonden zijn met elkaar. Overeenkomstig is dat innerlijk conflict ontstaat over 
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morele overtuigingen, door handelingen van zichzelf of van anderen, waardoor militairen 

zichzelf bevragen op wat het goede en juiste is om te doen. De oriëntatie op het goede in de 

morele ruimte wordt hierdoor verstoord. Dit vraagt om heroriëntatie naar het goede. Deze 

heroriëntatie speelt zich in de morele ruimte af en kan middels morele vorming worden 

ondersteunt, wat hierna verder zal worden toegelicht. 

 

3.2 Het ‘morele’  
Het morele aspect van morele vorming kan begrepen worden aan de hand van de Canadese 

filosoof Charles Taylor (1989). Moraliteit behelst volgens Taylor (1989) de vragen over ‘het 

goede’, wat het juiste is om te doen, voor onszelf en onze medemens (p. 84). Deze existentiële 

vragen, die elk mens noodzakelijkerwijs onder ogen moet komen, bevinden zich in de ‘morele 

ruimte’ (Taylor, 1989). Dit zijn zowel vragen over onze verplichtingen jegens anderen als 

vragen over hoe we een volwaardig en waardig leven kunnen leiden (Schuhmann & Damen, 

2018, p. 408). Deze metaforische ruimte biedt een horizon om erachter te komen waar wij 

(willen) staan, waardoor wij kunnen bepalen wat goed of waardevol is, wat wij zouden moeten 

doen, wat wij onderschrijven of juist tegenwerken (Taylor, 1989, pp. 27-29).  

Voorts, om te kunnen oriënteren in deze ruimte zijn er kaders aanwezig die ons helpen. 

Deze kaders bestaan volgens Taylor (1989) uit ‘visies van het goede’: cultureel gewortelde 

beelden van een goed – rechtvaardig, waardig, vervuld of zinvol – leven (Schuhmann & Damen, 

2018, p. 79). Deze visies bevatten ‘sterke evaluatie’. Dit betekent dat zij opvattingen bevatten 

van goed en fout, beter en slechter, en hoger en lager, die niet voortkomen uit onze eigen 

behoeften, neigingen of keuzes. Deze kaders zijn juist onafhankelijk en bieden standaarden 

bieden om onze eigen behoeften, neigingen en keuzes te beoordelen (Taylor, 1989, p. 4). 

Kortom, deze visies fungeren als oriëntatiepunten die helpen met het vinden van antwoorden 

op de vragen over wat wij het goede vinden en hoe wij willen en moeten leven.  

Aanvullend beschrijft de Engelse krijgsmachtspredikant Totten (in Davie, 2015) 

specifiek over de context van militair werk morele vragen die zich in de morele ruimte van 

militairen afspelen. Door deze vragen kan oriëntatie op het goede zich in militair werk volgens 

Totten (2015) voltrekken: Wat wordt van mij gevraagd? Als militair? In conflict? Op dit 

moment? De antwoorden op deze vragen kunnen militairen volgens Totten (in Davie, 2015) 

beter leven met de gevolgen van hun handelingen. 

Uit het voorafgaande volgt dat moraliteit, oftewel het ‘morele’ van morele vorming, 

verwijst naar de ruimte waar vragen over ‘het goede’ worden gesteldm middels visies van het 
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goede. Zo wordt georiënteerd op een goed en juist leven. Opvattingen over het ‘goede leven’ 

fungeren hierbij als morele oriëntatiekaders. Deze bevatten de eerder beschreven sterke 

evaluatie en verwijzen naar wat onmisbaar en van fundamentele waarde is voor mensen 

(Taylor, 1989, p. 42). Voorts zal morele vorming binnen defensie worden toegelicht.  

 

3.3 Morele vorming 
Morele vorming is aan de hand van hoogleraar van protestantse geestelijke verzorging binnen 

defensie Vos (2012) te begrijpen als persoonsvorming. Persoonsvorming omdat de persoon een 

eigen verhouding leert te hebben tot datgene waarover en waarvoor hij of zij wordt gevormd 

(Vos, 2012, p. 103). Bij vorming gaat het niet om het leren van een gegeven, maar veeleer 

zelfstandig vorm leren geven aan wat besproken wordt. Morele vorming is dan ook volgens 

Vos (2012) meer dan ethische kennis of ethisch kunnen reflecteren op morele dilemma’s. Het 

gaat ook om de ontwikkeling van een zelfstandig en kritisch denkende en handelende 

persoonlijkheid, die zich kan oriënteren op wat het goede is (Vos, 2012, p. 103). De DGV (in 

Vos, 2012) vat morele vorming zelf dan ook op als een methodisch en systematisch proces 

waarin de mens bewust betekenis- en zin geeft aan diens militaire bestaan (p. 103).  

In het verlengde hiervan beschrijven voormalig geestelijk verzorgers binnen defensie 

Wildering en van Iersel (2012) de bijdrage van de DGV aan de morele vorming van militairen 

als een bijdrage aan de gewetensvorming van personen (p. 69). Geweten wordt hierbij opgevat 

als een innerlijke werkelijkheid van een persoon. Dit is een vermogen dat de mens in staat stelt 

om morele keuzes te maken over wat het goede is (Wildering & van Iersel, 2012, p. 69). In 

Taylor’s (1989) woorden betekent dit dat men zich met behulp van het geweten kan oriënteren 

op visies van het goede in de morele ruimte. Geestelijk verzorgers brengen hiervoor niet zozeer 

kennis over, maar begeleiden militairen in wat ze meemaken, hoe ze dit meemaken en wat dit 

doet met hun zelfbeeld. Anders gezegd: werken met en aan morele ervaring (Van Iersel & 

Wildering, in Vos, 2013, p. 83).  

Hierin valt te lezen dat morele vorming niet enkel gaat om de vorming van de militair 

die zijn werk uitoefent, maar tevens de persoon die dit meemaakt, die in het werk keuzes moet 

maken die hem of haar ook persoonlijk raken. In de woorden van Vos (2012) betekent dit dat 

de geestelijk verzorger zich richt op de ‘persoon achter de militair’ (p. 123). Deze gerichtheid 

op de existentie, het ‘zijn’ van de militair als mens, onderscheidt morele vorming van geestelijk 

verzorgers van ander cursus- en trainingswerk binnen defensie. Bijvoorbeeld ethiekonderwijs. 

Dit onderwijs zich richt namelijk op kennis, respectievelijk op vaardigheden, zodat een militair 
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als professional zijn werk adequaat kan uitvoeren ten behoeve van de effectiviteit van de 

organisatie (Bosch & Wortel, 2009; Emonet, 2018; van Baarda & Verweij, 2010).17  

Hierop volgt een toelichting van het doel van morele vorming. 

 

3.4 Het doel van morele vorming  
Tot nu toe is beschreven wat een militair in praktijk kan meemaken op het gebied van moreel 

geladen situaties, wat moraliteit inhoudt en wat morele vorming inhoudt. Morele vorming van 

geestelijk verzorgers binnen defensie is aan de hand van concepten van Taylor (1989) op te 

vatten als persoonsvorming ter ondersteuning en stimulering om te kunnen oriënteren op wat 

goed en juist is na te streven. Andere literatuur toont hoe het van morele vorming verder kan 

worden opgevat. Achtereenvolgens zullen de volgende doelen besproken worden: Versterking 

van geestelijke weerbaarheid; Gewetensvorming voor morele competentie; en Voorbeeld zijn 

van morele competentie.  

 

3.4.1 Versterking van geestelijke weerbaarheid 

Diverse theorieën stellen dat het doel van morele vorming is om de ‘geestelijke weerbaarheid’ 

van militairen te versterken, om zich weer te kunnen oriënteren in de morele ruimte en zo de 

kans op moral distress, moral injury en morele erosie te verkleinen. Hoogleraar Humanisme en 

Filosofie Duyndam (2011) definieert dit als het vermogen om in een situatie van tegenkrachten 

of druk menswaardigheid overeind te houden, en zelfs te bevorderen (p. 9). Oftewel, morele 

vorming kan helpen je beter te weten welke handelingen je uit wilt voeren, en hoe je ervoor kan 

zorgen dat je overeind kan blijven staan wanneer tegenslag zich voordoet. 

Mooren (2012) vult specifiek in de context van defensie aan dat geestelijke 

weerbaarheid het vermogen is om in confrontatie met – fysieke, geestelijke, sociale, 

maatschappelijke, politieke, existentiële – tegenkrachten en tegenslagen in het leven, de 

gerichtheid op eigen en andermans menswaardigheid te behouden en verder te ontwikkelen (p. 

152). De DGV zelf schrijft dat dit doel belangrijk is omdat militairen tijdens werk tegenkrachten 

en tegenslagen tegenkomen waar zij mee moeten leren omgaan.18 Een militair moet keuzes 

kunnen maken als onverwachtse omstandigheden en/of morele dilemma’s zich voordoen: wat 

is goed en wat is kwaad? Hoe moet ik handelen? Aanvullend hebben geestelijk verzorgers de 

taak om militairen moreel te vormen om het morele kompas (een innerlijk ‘instrument’ wat 

 
17 Diensten Geestelijke Verzorging (DGV). (2010). Memorandum ‘Vormingswerk in de Krijgsmacht’. 
18 Idem. 
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helpt oriënteren op visies van het goede) van militairen te helpen ontwikkelen, zodat zij 

weerbaarder zijn tijdens ingrijpende gebeurtenissen (Todd, 2009, p. 77; Smid en Jacobs, 2022, 

p. 162). 

De DGV ziet morele vorming geschikt voor versterking van de geestelijke weerbaarheid 

van militairen omdat de mate waarin militairen meer persoonlijk vertrouwd zijn met elkaar en 

met zichzelf door deze lessen hun geestelijke weerbaarheid versterkt. Deze weerbaarheid maakt 

volgens de DGV ook dat zij beter voorbereid zijn op momenten waarop lastige, morele 

beslissingen moeten worden genomen.19 Mooren (2012) stelt bijvoorbeeld dat morele vorming 

weerstand kan bieden aan het proces van morele erosie. Namelijk door militairen bekend te 

maken met de morele dimensie van hun werk en uiteenlopende visies op wat zij doen en 

bewerkstelligen, en inzicht geven in de processen die wijzen op morele erosie (Mooren, 2012, 

p. 145). Hulsman en Mooren (2012) voegen hieraan toe dat een militair beter in staat blijkt om 

schokkende gebeurtenissen een plek te geven wanneer die zijn identiteit en zijn normen en 

waarden goed doordacht heeft. Dit kan een geestelijk verzorger tijdens morele vorming 

begeleiden (p. 143). Smit (2013) stelt namelijk dat geestelijke verzorging, in al diens taken, 

beoogt militairen bij te staan in betekenisvolle ethische of levensvragen. Deze dragen bij aan 

een doordenking van identiteit en normen en waarden: 

 

“‘Levensvragen’ zijn hierbij vragen naar het goede leven (…): Hoe zie en (be)leef ik 

mijn of het leven? Wat is het goede leven? Wat is mijn relatie met de ander? Hoe is mijn 

verhouding tot de mij omringende wereld? Waar ligt mijn oorsprong en waar mijn 

bestemming? Welke koers vaar ik en wat zijn de klippen die ik wil omzeilen? Waar zijn 

bronnen van kracht en hoop? Waar is troost en houvast? Wat is de betekenis en de zin 

van mijn leven? Op al dit soort levensvragen is geestelijke zorg gericht” (Smit, 2013, 

pp. 237-239) 

 

Verder wordt geestelijke weerbaarheid internationaal vaak aangeduid met de term (moral) 

resilience. Veelal wordt hierover gepubliceerd in de context van gezondheidszorg. Het wordt 

bijvoorbeeld omschreven als het vermogen om met moeilijke ethische situaties om te gaan 

zonder moral distress of gevolgen daarvan te ervaren (Lachman, 2016). Onderzoeker Rushton 

(2016) voegt hieraan toe dat geestelijke weerbaarheid het vermogen van een individu is om na 

morele complexiteit, verwarring, angst en tegenslag te hebben ervaren, zelf te kiezen hoe te 

 
19 Diensten Geestelijke Verzorging (DGV). (2010). Memorandum ‘Vormingswerk in de Krijgsmacht’.  
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reageren op ethische uitdagingen, dilemma’s en onzekerheid om integriteit te behouden of 

herstellen en het eigen lijden te minimaliseren (p. 112). Verder wordt geschreven dat een 

geestelijk weerbaar persoon iemand is die het leven als begrijpelijk, betekenisvol en als 

hanteerbaar ervaart, wat factoren zijn die bijdragen aan de gezondheid van een mens 

(Antonovsky, in Mooren, 2012, p. 153).  

 

3.4.2 Gewetensvorming voor morele competentie 

Morele vorming door geestelijk verzorgers zien van Iersel en Wildering (2012) binnen defensie 

als bijdrage aan gewetensvorming van de persoon. Het geweten is hierbij het vermogen wat de 

morele identiteit en integriteit van de persoon bepaalt (van Iersel & Wildering, 2012, p. 37). 

Morele identiteit wordt hier begrepen als dat wat morele acties motiveert en de basis is voor 

iemands overtuigingen, houding en gedrag (Aquino & Reed, 2002). Zo kunnen militairen 

gewetensvol handelen in operationele omstandigheden met het oog op behoud van hun 

persoonlijke morele integriteit, waardoor een verantwoorde balans tussen persoonlijk geweten 

enerzijds en de positie, rol en taken als professional anderzijds ontstaat (van Iersel & Wildering, 

2012, p. 37). Mooren (2012) en van Iersel en Wildering (2012) noemen deze militairen ook wel 

‘moreel competent’.  

 

3.4.3 Voorbeeldfunctie van morele competentie 

Tot slot, het geestelijk weerbaar en daarbij moreel competent zijn is voor officieren zoals 

kapiteins en majoors, die centraal staan in dit onderzoek, tevens extra van belang omdat zij niet 

alleen verantwoordelijk zijn voor zichzelf, maar ook voor de militairen die onder hen opereren. 

In andere woorden, officieren fungeren als voorbeeldfiguren op moreel gebied. Onderzoeker 

rondom religie, ethiek, conflict en geestelijke verzorging Carlson (2009) schrijft bijvoorbeeld 

dat militaire leiders met behulp van geestelijk verzorgers een vormende taak hebben, omdat 

door wereldwijde media en ‘realtime’ communicatie, waarin elke stap van een militair wordt 

vastgelegd, gedrag van militairen van bovenaf niet meer te reguleren valt (p. 61). Militaire 

leiders moeten, omdat zij dicht bij de militairen staan, hen vormen. Geestelijk verzorgers 

kunnen hierbij helpen middels morele vorming volgens Carlson (2009), waarin geestelijk 

verzorgers bijdragen aan het opleiden en trainen van militairen om moreel reflectief te zijn (p. 

61). 

 Bumbuc en Macovei (2015) vullen hierbij aan dat officieren moreel bewustzijn en 

moreel gedrag moeten aanwakkeren op individueel- en groepsniveau omdat kadetten 
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(officieren in opleiding) nog niet bewust zijn van de morele eisen die defensie van hen vraagt. 

Zo worden kadetten beter voorbereid op de moreel complexe situaties die zich voor gaan doen 

in hun professie (Bumbuc & Macovei, 2015, p. 556; Noskov, in Piriyev, 2019, p. 22).  

Nu vanuit literatuur beschreven is wat morele vorming inhoudt en de doelen die hieraan 

worden gekoppeld, zal worden toegelicht hoe thema’s als onderdeel van morele vorming 

fungeren. 

 

3.5 Thema’s van morele vormingslessen 
Thema’s worden als eerst beschreven als onderdeel van een les, waar vervolgens een aantal 

voorbeelden van thema’s worden gegeven waar geestelijke verzorging en militairen binnen 

defensie ervaring mee hebben. Daarbij zal de kennislacune zichtbaar worden die dit onderzoek 

tracht in te vullen. 

 

3.5.1 Thema’s als leselement 

Thema’s geven inhoudelijk invulling aan de morele vormingslessen. Vanuit didactisch 

perspectief stellen onderwijskundigen Bijkerk en van der Heide (2016) dat voor een goede les 

vooraf een lesplan ontworpen moet zijn, waarvan thema’s een van de elementen zijn die in een 

lesplan aan bod moeten komen. Thema’s zijn volgens Bijkerk en van der Heide (2016) namelijk 

de kern van een les, deze geven de inhoud van een les duidelijk en kort weer (p. 26). Daarbij 

moeten thema’s eerst worden bepaald voordat werkvormen gekozen worden (Bijkerk & van 

der Heide, 2016, p. 26).  

Specifiek in militaire context schrijft Mooren (2013) dat een van de drie kenmerken van 

morele vormingslessen het aanbieden van werkvormen rond bepaalde thema’s is, die de eigen 

belevingen en persoonlijke reacties van de deelnemers stimuleren en hun verbeelding 

aanspreken (p. 145). Thema’s kunnen hierbij door geestelijk verzorgers of door groepsleden 

worden ingebracht (Mooren, 2013, p. 148). Verder is het kenmerkend voor vormingswerk dat 

het een vorm van ervarend leren is, waarbij niet slechts geluisterd wordt naar een docent, maar 

ook aan de hand van praktijkervaring vorming tot stand komt (Mooren, 2013, p. 145). De derde 

en laatste karakteristiek is dat vormingswerk een interactioneel karakter heeft, gezien 

deelnemers leren over zichzelf en anderen van elkaar én aan elkaar (Mooren, 2013, p. 146).  

Tot slot, het kiezen van een thema moet volgens de DGV inhoudelijk gelegitimeerd 

worden zodat het bijdraagt aan de beoogde doelen van morele vorming van geestelijk 



 25 

verzorgers, zoals de eerder beschreven geestelijke weerbaarheid.20 Tevens dient in de selectie 

met name een ethisch en/of levensbeschouwelijke optiek te zijn gewaarborgd, gezien de morele 

vorming wordt gegeven door geestelijk verzorgers vanuit een bepaalde zendingen.2122 Daarbij 

mogen geestelijk verzorgers vanuit hun vrijplaats in de organisatie echter naar eigen inzicht 

bepalen welke thema’s tijdens morele vormingslessen worden besproken.23 Deze vrijplaats van 

geestelijk verzorgers houdt namelijk in dat zij geen lesplannen op hoeven te stellen die kunnen 

worden ingezien en beoordeeld. Ook de inhoud van wat besproken wordt tijdens een 

bijeenkomst heeft een vertrouwelijk karakter.24 Gezien geestelijk verzorgers morele 

vormingslessen zelf mogen invullen ontbreekt eenduidige kennis over welke doel zij nastreven 

en welke thema’s worden besproken. 

 

3.5.2 Voorbeelden van thema’s  

De DGV noemt zelf thema’s die veel worden besproken binnen geestelijke verzorging, 

namelijk: Relaties; Sfeer op werk; Heimwee; Schuldgevoelens; Carrièreopleiding; Pestgedrag 

op het werk; Vragen over uitgezonden worden; Mag ik iemand doden?; Hoe blijf ik mens?; 

Balans tussen thuis en werk; en Omgang met hiërarchische verhoudingen.25 

Verder hebben geestelijk verzorgers (geanonimiseerd) op diverse conferenties thema’s 

gedeeld die zij uit gesprekken met militairen haalden, welke deels overlappen met wat de 

DGV noemt, namelijk:  

 

“De voorbeelden uit de praktijk gingen over militairen die zich tekortgedaan voelden 

door hun meerderen, vervreemding tijdens lange uitzendingen, gevoelens van onrecht, 

maar vooral over de invloed die het militaire bestaan heeft op de thuissituatie. Geestelijk 

verzorgers krijgen veel te maken met vragen die het privéleven betreffen: de verhouding 

met ouders, relatieproblemen, problemen in de samenwerking en vragen over hoe de 

 
20 Diensten Geestelijke Verzorging (DGV). (2010). Memorandum ‘Vormingswerk in de Krijgsmacht’.  
21 Idem. 
22 DGV. (2022). Vormingswerk. Geraadpleegd op 20 november 2021 via https://www.dgv.nl/nl/dgv-

vormingswerk.  
23 Ubels, K. H. (2018). Beleidsnota morele vorming door de DGV. 
24 Idem. 
25 Geestelijke verzorging Nederland. (z.j.) Diensten Geestelijke Verzorging. Geraadpleegd op 15 mei 2022 via 

https://geestelijkeverzorging.nl/wp-content/uploads/2021/05/infographic-defensie-def.pdf.  
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militaire loopbaan zich verhoudt tot wat men zich bij het leven had voorgesteld” (van 

Iersel, van Bruggen & de Boer, 2013, p. 8) 

 

De voorbeelden van de DGV en geestelijk verzorgers op conferenties zijn thema’s die uit de 

gehele praktijk van geestelijke verzorging komen. Dit zijn zowel individuele gesprekken, als 

vieringen, bezinningen, conferenties en mogelijk morele vormingslessen. Er staat echter niet 

uit welke context deze thema’s expliciet komen, waardoor niet met zekerheid gesteld kan 

worden of het bruikbare thema’s zijn voor morele vormingslessen. 

De Graaff (2018) vult aan dat meer aandacht moet worden besteed in de voorbereiding 

op militaire inzet en uitzending aan de eerder beschreven dagelijkse dilemma’s (p. 16): Situaties 

die gerelateerd zijn aan het team/werk; Situaties die gerelateerd zijn aan de lokale cultuur; 

Situaties die gerelateerd zijn aan het thuisfront (pp. 404-405). Tevens voegt de Graaff (2018) 

toe dat dilemma’s die te maken hebben met persoonlijke ervaringen met teamconflicten, het 

omgaan met regels, het thuisfront en met de andere cultuur (op uitzending) moeten worden 

besproken. Als kanttekening moet hierbij gezegd worden dat de Graaff de thema’s en de 

voorbereiding op militaire inzet en uitzending niet expliciet toeschrijft aan geestelijk 

verzorgers. Hierbij worden morele vormingslessen ook niet nadrukkelijk benoemd, waardoor 

dit niet een publicatie is waar expliciet thema’s van morele vormingslessen worden beschreven. 

Kortom, er is een kennislacune op het gebied van thema’s van morele vormingslessen, zoals 

eerder beschreven in de probleemstelling (pp. 9-10). 
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4 Methoden 

4.1 Type onderzoek en onderzoekspopulatie 

4.1.1 Type onderzoek 

Dit onderzoek is een kwalitatief onderzoek met een interpretatieve benadering (Boeije, 2016). 

Het belangrijkste aspect van kwalitatief onderzoek is dat waarde wordt gehecht aan de betekenis 

die mensen (deelnemers aan onderzoeken) aan zaken geven (Verhoeven, 2011, p. 31). De 

interpretatieve benadering plaatst de ideeën en ervaringen van personen centraal (Verhoeven, 

2011, p. 33). Binnen dit onderzoek wordt met deze benadering onderzocht wat officieren die 

de opleiding tot kapitein en majoor hebben doorlopen voor thema’s tegenkomen tijdens hun 

werk en wat daarvan volgens hen relevant is om tijdens de morele vormingslessen te bespreken. 

Daarbij wordt aanvullend gevraagd wat het doel is om deze thema’s te bespreken. Deze 

officieren hebben daarnaast ervaring met eerdere morele vormingslessen in hun loopbaan 

waardoor zij terug kunnen kijken op de lessen en wat hen wel of niet heeft geholpen in de 

praktijk.  

 

4.1.2 Onderzoekspopulatie 

In totaal zijn elf officieren geworven, afkomstig uit verschillende dienstvakken (zoals 

infanterie, artillerie of logistiek). Binnen deze dienstvakken zijn officieren geïnterviewd die 

diverse functies bekleden. Dit toont een representatief beeld van een groep die morele 

vormingslessen volgt. Hier zijn altijd verschillende dienstvakken en functies aanwezig. 

 De werving verliep via humanistisch geestelijk verzorger Tobias Karsten. Middels e-

mail is een informatiebrief verzonden naar collega geestelijk verzorgers en leidinggevenden 

binnen defensie welke op hun beurt kapiteins en majoors konden vragen of zij geïnteresseerd 

waren om bij te dragen aan dit onderzoek. Dit heeft kenmerken van een sneeuwbalsteekproef 

(Boeije, 2016). Tevens heeft de werving ook kenmerken van een aselecte steekproef, namelijk 

dat de respondenten op toevalsbasis zijn gekozen, naar gelang wie heeft gereageerd op de 

uitnodiging om deel te nemen (Boeije, 2016). Daarbij was het enkel belangrijk dat iemand 

binnen de landmacht de rang kapitein of majoor had.  

Hoewel dit vooraf beoogd was, zijn uiteindelijk ook twee eerste luitenants geïnterviewd, 

omdat de werving niet zo voorspoedig ging als vooraf verwacht. Ondanks dat deze rang niet 

binnen de vooraf afgebakende doelgroep valt, hebben deze respondenten diverse kenmerken 

waardoor gekozen is om hen toch onderdeel van de populatie te maken. Namelijk, eerste 

luitenants hebben ook de eerdere morele vormingslessen tijdens de initiële opleidingen 
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gevolgd. Eerste luitenants hebben daarnaast net zoals kapiteins en majoors meerdere 

opleidingen doorlopen en diverse functies bekleed, waardoor zij over veel praktijkervaring 

beschikken. Tevens hebben eerste luitenants een leidinggevende functie, net zoals kapiteins en 

majoors. Kortom, hoewel eerste luitenants niet officieel binnen de doelgroep passen, 

beschikken zij wel over de praktijkervaring die in dit onderzoek wordt verkend. Om deze reden 

zijn twee eerste luitenants geïnterviewd om resultaten te genereren voor dit onderzoek.  

 

4.2 Procedure 
De resultaten zijn verzameld middels kwalitatieve interviews. De nadruk binnen deze 

interviews ligt op betekenissen, ervaringen en gezichtspunten van de respondenten (Boeije, 

2016, p. 27). Vooraf aan de interviews werd de respondenten gevraagd een 

toestemmingsverklaring formulier in te vullen, waarin zij aangaven dat zij akkoord gingen met 

de interviews en hoe met de data wordt omgegaan (zie bijlage B). Ook zijn de richtlijnen van 

een datamanagementplan in acht genomen om geen schade te berokkenen aan de respondenten. 

 De interviews zijn halfgestructureerde diepte-interviews. Dit betekent dat een lijst met 

vragen en onderwerpen (topiclijst) het verloop van het interview bepaalde maar dat er ook 

ruimte was voor eigen inbreng van de respondenten (Verhoeven, 2011, p. 150). Middels deze 

methode is inzicht verkregen in de persoonlijke ervaringen van de respondenten. Hierdoor werd 

duidelijk welke thema’s volgens officieren aan bod moeten komen in morele vormingslessen 

van geestelijk verzorgers. 

 De topiclijst (zie bijlage C) is opgesteld aan de hand van het theoretisch kader. De 

vragen in de topiclijst gaan veelal over morele vragen en dillema’s die de respondenten ervaren 

en wat zij willen meegeven aan toekomstige kapiteins en majoors. 

 Alle respondenten zijn geïnterviewd op de werkplek van Karsten, te Bernhardkazerne 

in Amersfoort. Dit kantoor bood een informele sfeer door koffie en lage stoelen in een kring 

opgesteld. Hierdoor werd getracht een veilige en open sfeer te creëren waarin respondenten hun 

verhaal kunnen delen.  

 

4.3 Analyse 
De interviews zijn, met toestemming via de toestemmingsverklaringen, opgenomen en 

getranscribeerd. Deze transcripten zijn geanalyseerd aan de hand van thematische analyse, om 

patronen (thema’s) in een dataset systematisch te identificeren, organiseren en inzichtelijk te 

maken (Braun & Clarke, 2012, p. 57). Door thematische analyse kunnen betekenissen, ideeën 
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en ervaringen van respondenten worden beschreven en geïnterpreteerd om de onderzoekvraag 

te beantwoorden (Braun & Clarke, 2006, p. 79).  

 Centraal in deze analyse is coderen, wat met behulp van het dataverwerkingsprogramma 

ATLAS.ti is volbracht. In dit proces lag de focus op het ontwikkelen van inductieve codes om 

het perspectief van respondenten centraal te stellen. Dit zijn codes die worden ontwikkeld uit 

de data (Boeije & Bleijenbergh, 2019). Echter, de data is gelijktijdig ook deductief 

geanalyseerd. Deductief analyseren houdt in dat is gekeken in hoeverre de data overeenkomt of 

juist afwijkt van de concepten uit de theorie (Patton, 2015). Oftewel, in dit onderzoek is zowel 

gezocht naar nieuwe patronen in de resultaten, als dat het theoretisch kader en daaruit komende 

begrippen richting hebben gegeven aan de analyse (Boeije, 2016). Een voorbeeld van 

deductieve analyse is dat aan de hand van het theoretisch kader is gezocht of ‘geestelijke 

weerbaarheid’ als doel van morele vormingslessen naar voren komt in de interviews.  

Allereerst is open gecodeerd, dit houdt in dat alle transcripten zijn verzameld, in 

fragmenten zijn gedeeld en relevante fragmenten met elkaar zijn vergeleken en gelabeld 

(‘gecodeerd’) (Boeije, 2016, p. 113). Aansluitend is middels axiaal coderen gekeken welke 

categorieën hierdoor belangrijk zijn, is daarvan de betekenis beschreven en is onderzocht hoe 

deze categorieën zich van elkaar onderscheiden en met elkaar samenhangen (Boeije, 2016, p. 

125). Hierdoor ontstonden nieuwe ideeën rondom de centrale onderzoeksvraag. Bijvoorbeeld, 

morele vragen en dilemma’s door botsende belangen kwamen veel in de interviews naar voren, 

wat inspireerde om dit als hoofdthema van morele vormingslessen te beschrijven in de 

resultaten. Tot slot is selectief gecodeerd, wat inhoudt dat verbanden zijn gelegd tussen de 

gecreëerde categorieën (Boeije, 2016, p. 133), waardoor een antwoord op de onderzoeksvraag 

is geformuleerd.  

 

4.4 Wetenschapsfilosofische positie 
Dit onderzoek is vanuit een constructivistische positie uitgevoerd. Dit houdt in dat de 

werkelijkheid als meervoudig, contextueel en sociaal geconstrueerd wordt gezien en bestaat uit 

betekenisverleningen en interpretaties (Smaling, 2010, pp. 21-23). Dit betekent dat eenduidige 

kennis niet bestaat omdat deze subjectief gekleurd is en wordt geconstrueerd door sociale 

actoren via hun dagelijkse handelingen en sociale praktijken (Patton, 2015). In dit onderzoek 

uit zich dit doordat respondenten hun interpretatie geven vanuit hun eigen ervaringen over 

thema’s van morele vormingslessen en de doelen daarvan. Vervolgens worden deze 

interpretaties door de onderzoeker geïnterpreteerd in de analyse. Interpretaties van interpretaties 
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wordt door Giddens (1976) ook wel ‘dubbele hermeneutiek’ genoemd. Deze interpretaties zijn 

‘constructen’: in de interactie tussen respondenten en onderzoeker wordt kennis verworven 

(Smaling, 2010). Dit behelst dat de onderzoeker zich niet objectief opstelt, maar subjectief en 

betrokken is bij hetgeen onderzocht wordt (Creswell, 2013). Dit soort onderzoek wordt ook wel 

een joint construction genoemd, waarin de onderzoeker en respondenten samenwerken om 

kennis te creëren (Smaling, 2010, p. 23). 

 Aan deze wetenschapsfilosofische positie zitten enkele beperkingen, welke hierna 

besproken worden onder ‘betrouwbaarheid en validiteit’. 

 

4.5 Betrouwbaarheid en validiteit 

4.5.1 Betrouwbaarheid 

Betrouwbaarheid van het onderzoek houdt in dat het onderzoek navolgbaar is en als het 

onderzoek opnieuw uitgevoerd wordt de onderzoeksresultaten hetzelfde zullen zijn, oftewel: of 

het onderzoek betrouwbare informatie oplevert en vrij is van toevallige fouten (Boeije, 2016). 

 Het risico van een thematische analyse vanuit een constructivistische positie is dat de 

analyse subjectief is en gebaseerd op het oordeel van de onderzoeker, waardoor resultaten niet 

genuanceerd zijn omdat grotere thema’s gezocht worden waarbij bepaalde codes worden 

genegeerd. Doordat respondenten in een bepaalde context interpretaties geven en de 

onderzoeker interpreteert en betrokken is bij de vorming van data kan gezegd worden dat de 

resultaten situatief zijn en dat op een ander moment andere resultaten naar voren kunnen komen 

(Guba & Lincoln, 1989, pp. 44-45).  

 Om toch betrouwbaarheid zoveel mogelijk te waarborgen is ten eerste een topiclijst 

opgesteld die bij alle interviews is gebruikt, waardoor alle respondenten antwoord geven op 

dezelfde vragen die dienend zijn voor de hoofdvraag. Hoewel tijdens de interviews soms 

afgeweken werd van de structuur van de topiclijst zijn wel alle topics besproken. Hierbij is 

getracht alle interviews op eenzelfde manier te volbrengen. Op deze wijze wordt externe 

betrouwbaarheid vergroot (Boeije, 2016). 

 Daarnaast zijn alle interviews opgenomen en getranscribeerd met gebruik van 

ATLAS.ti. Hierdoor kan gekeken worden hoe data tot stand is gekomen en wat de mogelijke 

invloed van de onderzoeker is geweest. De onderzoeksmethode en resultaten zijn hierdoor 

controleerbaar, waardoor interne betrouwbaarheid, oftewel ‘navolgbaarheid’, vergroot wordt 

(Boeije, 2016).  
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Tot slot was de aanwezigheid van Karsten bij elk interview ook van invloed op de 

betrouwbaarheid. Gezien defensie een organisatie is met veel jargon en typische gedragingen 

die niet voor iedereen buiten de organisatie begrijpelijk zijn fungeerde Karsten als brug tussen 

de onderzoeker en de respondenten. Karsten’s aanwezigheid en deelname aan de interviews 

kunnen betwistbaar zijn. Mogelijk zijn resultaten hierdoor gestuurd. Onderzoekers en docenten 

Quetulio-Navarra, van der Vaart en Niehof (2015) stellen bijvoorbeeld de hypothese dat de 

aanwezigheid van een derde partij in een interview ervoor kan zorgen dat respondenten 

sociaalwenselijke antwoorden geven, wat de betrouwbaarheid van de data schaadt (p. 11). 

Echter concluderen Quetulio-Navarra, van der Vaart en Niehof (2015) naar aanleiding van hun 

onderzoek over de invloed van de aanwezigheid van een derde partij dat de kwaliteit van data 

nooit verslechterd is, maar in de meeste situaties juist verbeterde (p. 2). Een derde partij, zoals 

Karsten, kan dus juist als brug functioneren wanneer respondenten niet optimaal te interviewen 

zijn. Bijvoorbeeld als de onderzoeker het jargon niet begrijpt. In dit onderzoek werd de 

brugfunctie als zeer waardevol ervaren om de perspectieven van officieren te kunnen begrijpen 

en bevragen in interviews. Door respondenten beter te kunnen begrijpen met zijn hulp, kon de 

onderzoeker gerichtere vragen stellen over de ervaring van respondenten. Zo werd meer 

betrouwbare informatie gegenereerd. 

 

4.5.2 Validiteit 

Validiteit heeft betrekking op: wordt er gemeten wat er beoogd is te meten? Het gaat hierbij om 

het gebruik van onderbouwde onderzoeksmethoden (interne validiteit) en de 

generaliseerbaarheid van het onderzoek (externe validiteit) (Boeije, 2016). 

 Om de validiteit van dit onderzoek te vergroten zijn de interviews afgenomen aan de 

hand van een topiclijst die op basis van een theoretisch kader is gevormd. Op deze wijze zijn 

de vragen in de topiclijst wetenschappelijk onderbouwd om precies te meten wat vooraf beoogd 

was. De topiclijst biedt een kader waarbinnen respondenten antwoorden kunnen geven die 

bijdragen aan kennis over de hoofdvraag (Patton, 2015, p. 74).  

Echter, zoals bij betrouwbaarheid geschreven, moet de kanttekening worden gegeven 

dat tijdens de interviews soms van de topiclijst werd afgeweken, waardoor gesteld kan worden 

dat niet altijd gebruik is gemaakt van een valide meetinstrument. Dit kwam omdat soms vragen 

al eerder werden beantwoord, of de formulering van vragen niet goed genoeg aansloot op de 

respondenten. Dan werden vragen herformuleerd, of werden voorbeelden gegeven. Hierdoor 

kunnen de antwoorden van respondenten mogelijk beïnvloed zijn. Om validiteit na te streven 
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is gebruik gemaakt van het parafraseren van antwoorden van respondenten en het specifiek 

bevragen naar doelen en thema’s rondom morele vormingslessen. 

 Daarnaast benadeelt de constructivistische positie de generaliseerbaarheid van dit 

onderzoek. Bevindingen uit de ene context kunnen volgens deze positie niet gegeneraliseerd 

worden naar een andere context (Guba & Lincoln, 1989, pp. 44-45). Om toch een uitspraak 

proberen te doen over welke thema’s tijdens morele vormingslessen voor kapiteins en majoors 

van de landmacht aan bod moeten komen, en ten behoeve van welk(e) doel(en), is getracht 

kapiteins en majoors van diverse dienstvakken te interviewen om een representatieve steekproef 

te vormen van de onderzoekspopulatie. Daarbij doen kapiteins en majoors zelf uitspraken die 

andere kapiteins en majoors, in dezelfde soort contexten, moeten dienen. Zo is geprobeerd data 

te verkrijgen die voor de gehele onderzoekspopulatie van waarde kan zijn. 
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5 Resultaten 
In dit deel wordt antwoord gegeven op de twee deelvragen: 

- Wat is het doel van morele vormingslessen aan kapiteins en majoors van de landmacht? 

- Wat zijn relevante thema’s volgens officieren voor morele vormingslessen aan kapiteins 

en majoors van de landmacht? 

 

De tweede deelvraag is opgesplitst in drie thema’s die apart besproken worden: 

- Organisatie versus individu; 

- Leiderschap: een voorbeeldfunctie voor morele competentie; 

- Leiderschap: (Zelf)zorgen’ 

 

Thema’s zijn zowel expliciet door respondenten benoemd als impliciet aan de hand van 

voorbeelden tijdens de interviews aan bod gekomen. Dit komt in de resultaten naar voren. 

Respondenten worden in de resultaten niet bij naam genoemd om anonimiteit te waarborgen.  

 

Demografische kenmerken 

In totaal zijn elf respondenten geïnterviewd. Hiervan zijn 8 respondenten man en 3 

respondenten vrouw. De leeftijd varieert tussen van 30 en 55 jaar oud. Alle respondenten zijn 

hoogopgeleid. Verder hebben de respondenten de verschillende rangen. Vier respondenten zijn 

kapitein, vijf respondenten zijn majoor, twee respondenten zijn eerste luitenant. De 

respondenten werken tevens in verschillende dienstvakken: 

 

Dienstvak Aantal Respondenten 

Achtergrond Luchtmobiele Brigade, nu werkzaam bij 

Opleidings- en Trainingscommando (OTCo) 

1 

Achtergrond Infanterie, nu werkzaam bij Expertisecentrum 

Opleidingskunde Defensie (ECOD) 

1 

Cavalerie, Verkenning 1 

Genie 1 

Geneeskundige dienst 1 

Infanterie 1 

Artillerie 2 

Logistiek, Bevoorrading en Transport 3 
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5.1 Het doel van morele vormingslessen: Bewustwording 
"Hoe krijgen we een moreel besef of een moreel kompas wat opgewassen is tegen de condities 

waar we soms mee geconfronteerd worden?” (R10) 

 

Vanuit literatuur is in het theoretisch kader beschreven dat morele vorming gaat over het 

leveren van een bijdrage aan het kunnen oriënteren in de morele ruimte, op zoek naar wat juist 

en goed is. Daarbij kwamen termen als morele competentie en geestelijke weerbaarheid aan 

bod. Maar wat het doel van morele vormingslessen is volgens kapiteins en majoors is niet 

inzichtelijk. Dit wordt hier verder toegelicht, waardoor deelvraag een wordt beantwoord: Wat 

is het doel van morele vormingslessen aan kapiteins en majoors van de landmacht? 

 De helft van de respondenten benoemt bewustwording als doel van morele 

vormingslessen. Hierbij heeft dit doel meerdere subdoelen. Namelijk: Bewustwording van de 

verhouding tot werk(gever); Bewustwording van verhouding tot een opdracht; Bewustwording 

van je taak als leidinggevende omtrent moreel reflecteren van je ondergeschikten. Daarnaast 

wordt bewustwording tevens door respondenten omschreven als morele competentie en als 

voeding voor je morele kompas, ten behoeve van geestelijke weerbaarheid. Dit zal verder 

worden toegelicht.  

 

5.1.1 Bewustwording van je verhouding tot werk(gever) 

Respondent 1 beschrijft het doel bewustwording als weten “hoe je je tot het werk, de dingen 

die van je gevraagd worden, verhoudt”. Volgens respondent 5 gebeurt deze bewustwording 

door het stellen van vragen aan jezelf in relatie tot werk, en daar ook antwoord op te geven. 

Hierbij worden militairen tevens bewuster van hun eigen motivatie om dit werk te beoefenen: 

“Je dwingt [in morele vormingslessen] erbij stil te staan. (…) Waarom doe ik dit eigenlijk? (…) 

Hoe moet ik denkpatronen misschien aanpassen? Waar moet ik anders rekening mee houden?” 

(R5). 

 Voor respondent 8 betekent bewustwording ook dat je als officier je eigen positie en 

verantwoordelijkheid in de organisatie kan zien. Bijvoorbeeld als je het niet eens bent met 

bepaalde gebeurtenissen of keuzes van de organisatie: 

 

“Niet alleen maar zeiken erover, maar gewoon oké, wat gebeurt er nou precies? En jullie 

[officieren] zijn ook als groep diezelfde organisatie. Je bent daarin. Je doet dat, jij kunt 
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het ook anders doen zo en je kan het bespreekbaar maken. (…) Wat zegt het inderdaad 

ook over hoe je het eigenlijk zelf zou willen zien? Dat is, dat is de leerwinst.” 

 

Ter aanvulling stelt respondent 11 dat morele vormingslessen van geestelijk verzorgers een 

goede plek zijn omdat er geen gezagsverhouding is tussen de officieren en de geestelijk 

verzorgers. Hierdoor kunnen officieren vrijuit praten over dilemma’s en de organisatie. Dit zijn 

bijvoorbeeld dilemma’s rondom belangenbotsing van organisatie en individu.  

 

5.1.2 Bewustwording van je verhouding tot een opdracht 

Verder wordt bewustwording specifiek rondom de uit te voeren opdracht benoemd door 

respondenten. Respondent 2 vertelt bijvoorbeeld nadat haar gevraagd wordt wat zij collega’s 

wil meegeven op het gebied van morele vorming: 

 

“Wat ik dan heel belangrijk vind is: Waar ben je naar toe aan het opwerken? Wat voor 

een soort missie is het? Wat gaat jouw functie zijn? Dus heel erg gericht daarop: Wat 

kan je gaan tegenkomen? Of hoe denk je dat je daar mee om gaat? Wat denk je dat 

belangrijk is? Het bewustzijn van wat, ja, wat jouw taak is, want alles hangt eigenlijk 

uit de opdracht. De opdracht staat centraal. Dus het gedrag wat je laat zien moet passen 

of effectief zijn in relatie tot die opdracht.” 

 

Ook respondent 9 maakt onderscheid in taakgerichte en mensgerichte morele vorming. Volgens 

hem moeten morele vormingslessen gaan over zowel over de mens die het werk verricht als 

over de taak die vervult moet worden. Daarbij stelt hij dat het doel van morele vormingslessen 

is dat officieren bewust worden over hoe zij opdrachten en leidinggeven juist kunnen vervullen: 

 

“Ik denk morele vorming zorgt voor guidance, voor richtlijnen (…) Nou, dan ga je dus 

op zoek naar oké, wat kan ik nou in mijn rugzakje pakken om de persoon die nu voor 

me zit of de opdracht die ik nu voor me heb liggen, om die in goede banen te leiden? 

Want het heeft niet alleen met mensen te maken, het heeft ook met opdrachten te maken 

die je krijgt. Ik denk dus, als je de juiste richtlijnen krijgt, bij tijd en wijle de juiste 

sturing krijgt, dat je dan een heel eind kunt komen.” 
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5.1.3 Bewustwording van je taak als leidinggevende omtrent het moreel reflecteren van 

je ondergeschikten 

Uit het bovenstaande citaat komt naar voren dat morele vormingslessen volgens de 

respondenten niet enkel als doel hebben officieren zelfbewuster te maken, maar dat officieren 

ook leren om bewustwording over te brengen op de militairen aan wie zij leidinggeven. 

Respondenten 4 en 5 vertellen dit ook: 

 

R5: “Het is niet dat bij uitstek voor officieren, dus niet alleen voor de officier. Maar ik 

vind wel dat de officier daar een sleutelrol in speelt, als hoeder daarvan.” 

I: “Voor het morele?” 

R5: “Ja, maar ik zeg niet dat manschappen of onderofficieren moraalloos zijn, verre van. 

(…) Maar ik zeg wel dat het goed is om iemand te hebben die ze daarvoor af en toe 

goede kaders geeft of beteugelt als dat nodig is. Ja, om escalatie op wat voor gebied dan 

ook te voorkomen. (…) Want je kan wapens gebruiken, je bent een geweldsinstrument. 

Ja, wat ga je doen en waarom?” (R5) 

 

“Als je als organisatie die lange termijn morele vorming beter vormgeeft binnen jouw 

carrière pad als officier, ben je ook beter in staat om voor zo'n jonge officier een schild 

te vormen. Of bewustwording creëren en iemand te begeleiden op over hé dit gaat op je 

afkomen.” (R4) 

 

Morele vormingslessen dienen dus zowel de officieren die de lessen volgen, als de militairen 

die vervolgens leiding krijgen van deze officieren. 

 Verder wordt ‘bewustwording’ door respondenten op verschillende manieren 

omschreven. De begrippen ‘morele competentie’ en ‘voeding voor moreel kompas’ komen in 

meerdere interviews naar voren. Deze zullen verder worden toegelicht.  

 

5.1.4 Bewustwording als morele competentie 

Bewustwording wordt verder omgeschreven door respondenten als ‘morele competentie’. Dit 

wordt beschreven als het vermogen van militairen om zich bewust te worden welke 

keuzemogelijkheden zij in moreel geladen situaties hebben en dat zij hun gemaakte keuze 

kunnen verantwoorden. Uit het interview van respondent 4 komt bijvoorbeeld naar voren dat 

hij versterking van morele competentie als doel van morele vormingslessen ziet: 
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“[Moreel competentie is] dat je in eerste instantie in staat bent om een morele situatie 

van alle kanten te analyseren. Dat is denk ik heel belangrijk van, oké, misschien zijn er 

verschillende invalshoeken, hoe kan je dat goed ontleden? (…) (D)aarnaast is het 

belangrijk om even erover te kunnen communiceren, te verantwoorden en even andere 

mensen in jouw gedachtegang mee te gaan van zo is het gedaan en daarom.” 

 

Het kunnen analyseren van een situatie aan de hand van meerdere perspectieven benoemen 

andere respondenten ook als belangrijk. Respondenten 8 en 9 stellen bijvoorbeeld dat kapiteins 

en majoors niet enkel zwart-wit moeten denken en daarbij voorgeschreven regels van de 

organisatie moeten volgen. In tegendeel, een morele vraag of dilemma moet volgens hen van 

meerdere kanten bekeken worden om de juiste keuze te kunnen maken. Respondenten 9 vertelt: 

“Iedereen is altijd best wel op zoek naar de zwart wit oplossingen.  Ja, die zijn op dit vlak 

[morele vragen en dilemma’s] helemaal niet. Want de beste oplossing is datgene waar jij mee 

kunt verenigen op dat moment.” (R9). Respondent 8 zegt hierover dat officiers genuanceerd 

moeten kunnen denken. Dit noemt hij in tegenstelling tot zwart-wit denken ‘grijskleurig 

denken’.  

 

5.1.5 Bewustwording als voeding voor je morele kompas, ten behoeve van geestelijke 

weerbaarheid 

Tot slot noemt Respondent 9 het krijgen van bewustwording ook wel ‘voeding voor het morele 

kompas’. Dit is voeding waardoor een militair overeind kan blijven staan als morele vragen en 

dilemma’s zich binnen het werk voordoen. Dit is met andere woorden voeding om de 

geestelijke weerbaarheid van militairen te stimuleren. Respondent 3, 7, 10 en 11 benoemen dit 

tevens ook als doel van morele vormingslessen. Respondent 10 zegt bijvoorbeeld: 

 

“Hoe krijgen we een moreel besef of een moreel kompas wat opgewassen is tegen de 

condities waar we soms mee geconfronteerd worden? En opgewassen kan dus 

betekenen volgens mij opgewassen in het moment, of hoe kan ik dat achteraf 

verwerken?” 

 

Respondent 4 vertelt hierover dat hij beter opgewassen had willen zijn toen hij leiding had over 

een eenheid op uitzending. Tijdens uitzending maakte hij morele vragen en dilemma’s mee 

rondom groepsdynamiek en botsende belangen en normen waar hij niet goed mee wist om te 

gaan. Respondent 7 vult dan ook aan dat het voeden van het morele kompas veelal gaat over 
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het reflecteren op wat juiste normen en waarden zijn die militairen kunnen uitdragen. 

Respondent 11 noemt het voeden van het morele kompas ook wel “een slinger geven aan je 

morele kompas”. Deze slinger helpt volgens hem om te kunnen weten wanneer je je kwetsbaar 

moet opstellen, of wanneer je je macho moet voelen en gedragen om het idee te hebben dat je 

goed bent en in oorlog niet zal verliezen.  

 

5.1.6 Tot besluit 

Het doel van morele vormingslessen van geestelijk verzorgers aan kapiteins en majoors kan 

verstaan worden als bewustwording. Dit behelst dat militairen leren om gaan met morele vragen 

en dilemma’s die zij ervaren. Hierdoor kunnen militairen beter weten wat het juiste is om te 

doen als zij stuitten op morele vragen en dilemma’s. Respondenten noemen verschillende 

onderdelen van bewustwording:  

 

- Bewustwording van je verhouding tot werk(gever);  

- Bewustwording van je verhouding tot een opdracht;  

- Bewustwording van je taak als leidinggevende omtrent moreel reflecteren van je 

ondergeschikten;  

 

Naast deze onderdelen omschrijven respondenten bewustwording op verschillende manieren. 

Namelijk als:  

 

- Bewustwording als morele competentie;  

- Bewustwording als voeding voor je morele kompas, ten behoeve van geestelijke 

weerbaarheid. 

 

Bewustwording als ‘morele competentie’ betekent dat kapiteins en majoors moreel geladen 

situaties beter kunnen analyseren en aanpakken. Daarnaast houdt bewustwording als ‘voeding 

voor het morele kompas’ van militairen in dat kapiteins en majoors reflecteren op normen en 

waarden waardoor geestelijke weerbaarheid gestimuleerd wordt.  

 Aansluitend wordt beschreven in 5.2, 5.3 en 5,4 welke thema’s volgens respondenten 

aan bod moeten komen tijdens morele vormingslessen waardoor aan deze doelen bijgedragen 

kan worden. Daarmee wordt antwoord op de deelvraag: Wat zijn relevante thema’s volgens 

officieren voor morele vormingslessen aan kapiteins en majoors van de landmacht? 
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5.2 Organisatie versus individu 
Uit alle interviews komt naar voren dat de respondenten een spanning ervaren tussen de 

organisatie en henzelf. Hierbij doet zich de vraag zich voor: Kan ik mijzelf zijn in de 

organisatie? Een meerderheid van de respondenten geeft expliciet aan dat meerdere aspecten 

van deze spanning tussen organisatie en individu moeten worden besproken tijdens morele 

vormingslessen aan kapiteins en majoors. Hierbij is ‘organisatie versus individu’ het 

hoofdthema. 

 Dit thema splitst zich uit in twee spanningsvelden welke als subthema’s fungeren. Ten 

eerste het spanningsveld van belangen en daarbij horende verwachtingen van de organisatie die 

botsen met de belangen van een individu. Ten tweede geven de respondenten aan een 

spanningsveld te ervaren op het gebied van professioneel zijn als militair maar tegelijkertijd 

ook jezelf zijn. Niet alleen ervaren respondenten dus spanning tussen de organisatie en henzelf 

in het werk, ook ervaren zij interne spanning. 

Voorts wordt beschreven hoe deze spanningsvelden als thema’s van morele 

vormingslessen kunnen fungeren en hoe deze bijdragen aan het doel van morele 

vormingslessen. Eerst zal het spanningsveld van botsende belangen en verwachtingen worden 

beschreven (5.2.1). Vervolgens wordt de spanning tussen professionele militair zijn en jezelf 

zijn toegelicht (5.2.2). 

 

5.2.1 Omgaan met botsende belangen en verwachtingen 

“Shit comes down the hill” (R8) 

 

Met betrekking tot het spanningsveld hoe om te gaan met belangen en daaruit voortvloeiende 

verwachtingen vanuit de organisatie die botsen met de eigen belangen van militairen vragen 

alle respondenten zich soms af wat moreel het juiste is om te doen. Om hier beter op voorbereid 

te worden geeft een meerderheid van de respondenten expliciet aan dat diverse belangen, 

verwachtingen en de omgang daarmee van waarde is om als thema tijdens morele 

vormingslessen van geestelijk verzorgers te bespreken. Daarbij wordt ook de invloed van de 

heersende cultuur benoemd. Dit draagt bij aan de subdoelen: Bewustwording van je verhouding 

tot werk(gever); en Bewustwording van je verhouding tot een opdracht; Bewustwording als 

morele competentie; en Bewustwording als voeding voor je morele kompas, ten behoeve van 

geestelijke weerbaarheid.  
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Om dit thema verder uit een te zetten is het opgedeeld in meerdere elementen, namelijk: 

De botsing tussen organisatiebelang en individueel belang van een officier; Invloed van de 

hiërarchische cultuur op belangen en verwachtingen van de organisatie; De botsing tussen 

organisatiebelang en het belang van de verantwoordelijkheid over een groep militairen. 

 

5.2.1.1 Organisatie versus individu: botsende belangen  

Uit meerdere interviews blijkt dat het belang van defensie als organisatie is dat je als militair je 

keuzes moet baseren op wat goed is voor de organisatie en daarmee wat goed is voor je carrière. 

Respondent 4 noemt dit dilemma ‘werkorganisatie belang versus individueel belang’, wat hij 

ondervond tijdens uitzending. Hij vertelt hierbij dat zulke ervaringen niet veel worden 

besproken binnen defensie, wat hij wel bijvoorbeeld tijdens morele vormingslessen terug wil 

zien: 

 

“Nou daar heb ik wel mee gezeten, dat organisatie belang, defensie. (…) We lagen onder 

vuur, onder een groot vergrootglas [van de overheid] (…) Alleen als je naar onze 

commandant en groep kijkt, ja het enige waar je verantwoording schuldig aan bent is 

natuurlijk zo'n groep en jezelf, dat is eigenlijk het belangrijkste. En dan is het 

organisatiebelang voor mij, is dat wel een neven belang. En je eigen belang, individuele 

belang, kan ik mezelf in de spiegel kijken? Is dan groter, en ook voor zo’n groep die 

eruit komen is dat groter. En dat is natuurlijk wel iets van, ja, daar hebben we het niet 

zoveel over.” (R4) 

 

 De dubbele vraag ‘doe ik wat goed is voor mijn carrière en daarmee de organisatie, of doe ik 

wat mij goed lijkt om te doen?’ doet zich hierbij voor. Respondent 1 vertelt dat dit 

organisatiebelang volgens hem met name in het hoofdofficieren bestand geldt, waar majoors 

onder vallen. Dit ervoer hij toen hij gevraagd werd om op uitzending te gaan terwijl zijn 

thuissituatie hem ook nodig had. Daarbij was hij mentaal en fysiek door eerdere uitzendingen 

niet fit genoeg om daadwerkelijk te gaan: 

 

“De regel geldt dat je vooral moet blijven doen wat op dat moment goed is voor het 

bedrijf [defensie]. Maar daarmee ook wat goed is voor je carrière, voor wat hoort wat. 

Ja dat is mij ook nog een paar keer uitgelegd hoe dat werkt. Ik hoorde mensen ook nog 

wel zeggen van nou misschien is het juist goed om op uitzending te gaan want dan ben 

je van al dat gedoe af. Van thuis af, van die zorg af enzo, dan heb je afleiding. Zo kan 
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je het ook bekijken. Maar zo zag ik het niet. Ik heb merkwaardige gesprekken gehad. 

Ook met leidinggevenden die zeiden van doorgaan is beter weet je wel. Hoewel ik last 

had fysiek, ja ik zat er helemaal niet goed bij. Hoe kom jij erbij dat dat goed voor je is?” 

 

Acht respondenten erkennen dat het organisatiebelang ‘doe wat goed is voor de organisatie en 

daarmee voor je carrière’ op diverse manieren zichtbaar is in hun werk. Respondent 9 vertelt 

bijvoorbeeld over de invloed van het beoordelingssysteem om hoger in de organisatie te komen: 

 

“Vaak, het beoordelingssysteem helpt daar [om tegen een leidinggevende in te gaan] 

ook niet altijd in, hè? Want we willen heel graag goede beoordelingen krijgen, want 

uiteindelijk zorgt dat ervoor dat je toch wel die leuke functies kunt gaan bekleden. 

Sommigen hebben misschien zelfs generaal ambities. Dat zou zomaar kunnen zijn. Dat 

betekent dat hij vanaf het begin af aan alleen maar goede beoordelingen moet krijgen.”  

 

Hoewel veel militairen het organisatiebelang lijken te behartigen, komt in een meerderheid van 

de interviews terug dat het botst met belangen van respondenten zelf. Hierdoor ondervinden zij 

morele dilemma’s betreffende wat het juiste is om te doen. Respondent 1 koos in zijn morele 

dilemma ervoor om zijn eigen belangen te volgen toen zijn leidinggevenden zeiden dat het goed 

was op om uitzending te gaan. Hij besloot om naar zijn eigen lichaam en geestestoestand te 

luisteren en niet te gaan. Hoewel het dilemma zich dan niet meer voordoet, ervoer deze 

respondent wel achteraf spanning van de gemaakte keuze:  

 

“Het [kiezen om niet op uitzending te gaan] was voor mijzelf moeilijk, ik merkte dan 

ga je tegen het systeem in. Tegen je werk in ieder geval. En eigenlijk heb ik daar nog 

het meeste last van gehad en de meeste na effecten van gezien.” (R1) 

 

Daarbij zegt respondent 1 dat het kiezen en vooral mededelen dat hij koos om niet op uitzending 

te gaan voor hem een van de spannendste momenten is geweest die hij op zijn werk heeft 

meegemaakt: “nog wel spannender dan uitzending”.   

Voortvloeiend uit het organisatiebelang komt de verwachting van de organisatie: als 

militair moet je doorstromen naar hogere functies en rangen. Meerdere respondenten geven 

tijdens de interviews aan dat dit soms ook botst met hun eigen belangen. Twee respondenten 

stellen bijvoorbeeld dat militairen zichzelf zo kwijtraken doordat dat zij niet trouw zijn aan 

zichzelf. Trouw blijven aan jezelf betekent volgens respondent 2 dat je in je kracht staat, blij 
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thuiskomt van werk, energie hebt en hard en lang kan werken zonder het door te hebben of als 

belastend te ervaren.  

Respondenten zeggen hierover dat het organisatiebelang ‘doe wat goed is voor de 

organisatie en daarmee wat goed is voor je carrière’ en de bijbehorende verwachting dat je door 

moet stromen onderdeel zijn van de heersende hiërarchische cultuur binnen defensie, wat verder 

zal worden toegelicht. 

 

5.2.1.2 Invloed van de hiërarchische cultuur op belangen en verwachtingen van de organisatie 

De hiërarchie toont zich als duidelijke organisatiestructuur, waarin opdrachten van bovenaf 

worden gegeven naar lagere functies en rangen toe. Zoals respondent 7 vertelt: “Defensie is 

heel hiërarchisch, alles loopt heel stroperig. (…) Je hebt allerlei gelaagdheden. Mensen groeien 

in deze gelaagdheid binnen defensie op.”  Het opgroeien houdt hierbij in dat militairen klimmen 

in rang, waar meer macht en verantwoordelijkheden bij komt kijken. Deze hiërarchische cultuur 

brengt teweeg dat belangen en daaruit volgende besluiten van bovenaf invloed hebben op de 

keuzes van militairen. Hier doen morele dilemma’s zich bij voor. Soms ervaren militairen 

bewust dat organisatiebelangen en verwachtingen en eigen belangen botsen. Echter, soms 

hebben zij organisatiebelangen en verwachtingen zó geïnternaliseerd dat onderscheid tussen 

wat de organisatie en de militair zelf wil is vervaagd. Dit kan resulteren in het eerdergenoemde 

‘niet trouw zijn aan zichzelf’. Respondent 2 vertelt hierover:   

 

R2: “Ik denk als je heel veel mensen bewust die vraag stelt van ben ik nog trouw aan 

mezelf? Sta ik erachter wat ik doe? Ik heb zoveel mensen daar heel ongelukkig van zien 

worden.” 

I: “Van het werk?” 

R2: “Ja.” 

I: “Dus die eigenlijk niet meer trouw aan zichzelf waren?” 

R2: “Nee, maar het ook niet meer door hadden, afgestompt zijn. Maar doen wat de ander 

van hen verwacht want anders. (…) We hebben de mond vol van talent management, 

nieuwe HR-modellen, maar in de praktijk zie ik dat niet. En dat maakt dat mensen zich 

in allerlei bochten gaan wringen om maar aan bepaalde dingen te voldoen om verder te 

komen. Want dat is nog steeds de norm binnen deze organisatie, en daar heb ik heel veel 

moeite mee.” 
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Respondent 11 ziet dit hogerop willen komen als een ‘neiging’ van militairen, die zich mogelijk 

niet bewust zijn van de hiërarchische cultuur en wat daarin wordt verwacht vanuit de 

organisatie. Hij stelt dat dit zich uitdrukt in prestatiedruk: 

 

“Dat is een bepaalde, het is misschien heel basaal, maar de neiging om een steeds weer 

een treetje hoger te gaan. Daar moet je dingen voor laten zien. We zijn een piramide, 

dus je moet even net iets beter zijn dan de ander. Een bepaalde prestatiedruk ontstaat, 

eigenlijk altijd wil presteren.” 

 

De kanttekening hierbij is dat de botsing tussen wat de organisatie verwacht en wat militairen 

zelf willen nastreven niet voor iedereen hoeft te gelden. Respondenten 1 en 2 noemen dit 

expliciet tijdens de interviews. Respondent 1 zegt bijvoorbeeld: “Voor heel veel mensen is het 

wel houvast. Er zit een bepaald stramien of volg ordelijkheid of vastheid der dingen in.”.   

Verder ervaren respondenten de botsing van belangen en verwachtingen niet alleen 

rondom keuzes maken voor zichzelf. Ook als leidinggevende ervaren zij morele dilemma’s en 

vragen rondom de mensen aan wie zij leidinggeven. Hier moet volgens respondenten over 

gepraat worden zodat kapiteins en majoors deze dilemma’s en vragen beter kunnen analyseren 

en vervolgens keuzes kunnen maken. Daarbij leren kapiteins en majoors zich beter te verhouden 

tot de organisatie en hun werk. Zo wordt in andere woorden gewerkt aan de subdoelen: 

Bewustwording van je verhouding tot werk(gever); Bewustwording als morele competentie; en 

Bewustwording als voeding voor je morele kompas, ten behoeve van geestelijke weerbaarheid. 

 

5.2.1.3 “Een leider heeft altijd buikpijn” (R11) 

Kapiteins en majoors hebben als officiers in de meeste functies verantwoordelijkheid over 

lagere officiersrangen, wat leidinggevende taken met zich meebrengt. Dit houdt in dat kapiteins 

en majoors soms beslissingen moeten maken voor anderen. Waar zij zoals hierboven 

geschreven voor zichzelf soms voor morele dilemma’s staan, ervaren de respondenten ook 

morele dilemma’s rondom organisatiebelang, groepsbelang en het belang van de individuen 

waar zij verantwoordelijkheid over hebben. De vragen: ‘Waar sta je voor? Welk belang staat 

voorop? Kan je als leider daarin het juiste doen?’ komen hierbij voor.  

Respondenten 5, 6, 7, 8 en 11 delen uit eigen ervaringen als officieren voorbeelden 

waarbij zij een beslissing moesten nemen waarbij voor hun organisatiebelang leek te botsen 

met het belang van de militairen in hun eenheid. Respondent 7 vertelt in zijn interview 

bijvoorbeeld over recent strafbaar gedrag van iemand uit zijn team. Dit gedrag heeft eigenlijk 
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juridische consequenties omdat het eigendom van de landmacht en een burger betrof wat hij 

officieel moet melden. Maar als hij dit meldt kan de militair zijn baan kwijtraken, wat hij niet 

wil omdat hij een goede militair is. Respondent 7 staat hierbij voor het dilemma om de regels 

en daarbij de belangen van de organisatie te volgen en de militair te benadelen, of het belang 

van de militair voorop te stellen en daarbij de organisatie te ondermijnen.  

Respondent 11 zegt hier uit eigen ervaring ook over: 

 

“Een leider heeft altijd buikpijn, was laatst de kop van een artikel. Een leider heeft altijd 

buikpijn, altijd dilemma's. Omdat ik een keuze maak rechts, dan heeft links daar pijn 

van. Sommige keuzes zijn heel makkelijk, want dat zijn keuzes die altijd gedragen 

worden door de hele eenheid. Soms moet je impopulair besluit nemen, heel vaak 

eigenlijk. En daar heb je wel eens buikpijn van. (…) Dus ik zal afwegingen moeten 

maken tussen organisatiebelang en persoonlijk belang, van het individu.” 

 

Hierbij gaf hij het voorbeeld van een onderofficier in opleiding die privéproblemen had. 

Respondent 11 wilde hem daarom “in de luwte zetten” door hem te laten thuiswerken. Hierdoor 

zou hij doorbetaald worden, geheel volgens officiële regels. Het organisatiebelang wat hiermee 

botste volgens de respondent was echter dat iedereen de opleiding zo snel mogelijk moet 

volbrengen om het onderofficier korps snel vullen. Hoewel respondent 11 de autoriteit had om 

zelf te beslissen wat er gebeurt met de onderofficier in opleiding, voelde hij zich bezwaard om 

dit door te zetten. Namelijk omdat dit botste met het organisatiebelang en de verwachting van 

de organisatie. 

Waar respondent 11 nog ruimte had om te bepalen wat er gebeurt, is dit volgens 

respondent 8 niet altijd het geval. Hij gaf een voorbeeld waaruit bleek dat hij het belang van het 

individu voor het organisatiebelang wilde zetten, maar daar geen ruimte voor kreeg. Dit gaf 

hem achteraf worstelingen omdat hij het niet juist vond: 

 

 “Voorbeeld, er was een jongen die had 4 jaar fantastisch gewerkt in mijn peloton en hij 

wilde door. Nou helemaal het juiste moment, is hem helemaal gegund, had hij goed 

uitgezocht en goed geregeld. (…) Maar ja, we hadden mega personeelstekort. (…) Dus 

ik ging naar hem [chef] ik zeg ‘Nou luister die en die wil van ons weg, heeft het goed 

voor mekaar, ik heb al gesproken waar hij naartoe komt, die heeft plek voor hem. We 

kunnen het sowieso regelen. Ja, dit is mijn voorstel.’. Chef: ‘R8, het is geen gratis lunch. 

Hij moet gewoon dienen, hij moet werken. Ja, laat hem eerst maar eens een keertje 
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werken.’. Ik dacht nou, eerst een keertje werken? ‘Kijk eens voorbij onze tijd. Hij heeft 

hier 4 jaar gewerkt. Zijn contract is twee jaar, dus juridisch gewoon zijn verplichtingen 

gedaan. Hij is gewoon vrij om te gaan. Ja, ik zie totaal geen punten liggen’. Chef: ‘Dat 

maakt niet uit, dat is nu niet relevant, want het gaat om de club compleet houden. En 

weet je wel, als er een overboord springt, dan willen ze allemaal.’.” (R8) 

 

Respondent 8 geeft hier net zoals respondenten 6, 7, en 11 in hun interviews voorbeelden die 

niet op uitzending of oefening plaatsvonden. Daarentegen vertellen respondenten 4 en 5 wel 

over botsingen van belangen die tijdens uitzendingen plaatsvonden. Respondent 5 vertelt hoe 

meerdere belangen tegelijk speelden toen zijn eenheid aangaf dat zij op Black Ice stuitte: 

 

I: “Black Ice?” 

R5: Is als het wegdek bevroren is maar je ziet dat niet. Dat is, ja dus de weg lijkt wel 

gewoon normaal – 

I: “Zwart ijs.” 

R5: “ja zwart ijs ja. Dus je ziet niets, dat is echt super tricky. Het heeft al een paar 

collega's gewoon de nek gekost. (…) Maar je rijdt met brandstof en met de munitie en 

het kan best wel lang vriezen in [uitzendgebied]. Op een gegeven moment had de 

eenheid daar die spullen gewoon nodig, als je niet voor brandstof zorgt vroren de kachels 

gewoon uit op een gegeven moment. Het is heel koud, echt heel koud. Ja hoelang ga je 

dan wachten met een verplaatsing totdat je dat gaat doen? (…) Officieel mag je niet eens 

rijden, conform ADR.26  Dat is civiele wet- en regelgeving, die moet je onverkort 

volgen. (…) 

I: “Hoewel je vanuit opdracht eigenlijk die brandstoffen moet leveren?” 

R5: “Precies, ja. Maar goed ook voor je eigen veiligheid, dat speelt natuurlijk ook mee. 

Want je wil ook weer terug thuis naar je gezin als je missie erop zit.” 

 

Waar in eerdere voorbeelden de dilemma’s zich binnen de organisatie afspelen, speelt bij dit 

voorbeeld ook civiele wetgeving mee. Hoewel dit officiële regels zijn die gevolgd moeten 

worden, blijkt er volgens respondent 5 toch ruimte te zijn om dit dilemma te ervaren en daar 

zelf een beslissing in te moeten nemen.  

 
26 ADR: afkorting voor (Europees) Overeenkomst voor het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over 
de weg.  
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 Uit bovenstaande citaten blijkt dat alle respondenten in hun werk morele worstelingen 

ervaren bij het maken van keuzes rondom botsende belangen en verwachtingen. Respondenten 

1, 2, 4, 5, 7, 10 en 11 geven hierbij expliciet aan dat het waardevol is om dit als thema te 

bespreken tijdens morele vormingslessen van geestelijk verzorgers. Zoals respondent 10 vertelt 

over wanneer een beslissing moet worden gemaakt die invloed heeft op zijn eenheid: 

 

“De vraag is, is de goede beslissing, is dat een beslissing die goed is om een opdracht 

zo goed mogelijk te realiseren? Of is die goed in het belang van de individuele 

personeelsleden? Of is die goed in het collectieve belang van de personeelsleden? Want 

daar zit ook nog wel wat ruimte tussen. Én kan je het juiste besluit nemen zonder een 

van die andere belangen te benadelen? En daar zit: hoe kun je zo goed mogelijk omgaan 

met die conflicterende belangen? Dat denk ik wel, daar zou het [in morele 

vormingslessen] over moeten gaan.” 

 

Daarbij maken respondenten 10 en 4 in tegenstelling tot de andere respondenten expliciet 

onderscheid tussen individueel belang en groepsbelang binnen een eenheid.  

Samenvattend, door dit subthema te bespreken stellen respondenten dat kapiteins en 

majoors moreel geladen situaties beter kunnen analyseren en daar keuzes in maken. Specifiek 

rondom de verhoudingen tot de organisatie en diens belangen en verwachtingen, in relatie tot 

eigen belangen en de invloed van de hiërarchische cultuur. Dit kan bijdragen aan het zich 

opgewassen voelen tegen weerstand of tegenslag. Daardoor draagt het bij aan de subdoelen: 

Bewustwording van je verhouding tot werk(gever); Bewustwording van je verhouding tot een 

opdracht; Bewustwording als morele competentie; en Bewustwording als voeding voor je 

morele kompas, ten behoeve van geestelijke weerbaarheid. 

 Verder doet zich onder het hoofdthema ‘organisatie versus individu’ zoals beschreven 

ook het subthema ‘spanning: professionele militair zijn én jezelf zijn’ voor. In dit spanningsveld 

ervaren respondenten dat er weinig tot geen ruimte is voor authenticiteit en kwetsbaarheid. 

Daarbij ervaren respondenten ook dat de hiërarchische cultuur van defensie hier invloed op 

heeft. Dit zal verder worden toegelicht. Hierin komt tevens aan bod hoe het bijdraagt aan het 

doel van morele vormingslessen.  
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5.2.2 Spanning: professionele militair zijn én jezelf zijn 

“(D)at mensen er ook mogen zijn als mens zijnde. Dat je als mens al genoeg bent.” (R3) 

 

Nauw verwant aan botsingen met belangen en verwachtingen komt uit de interviews dat 

respondenten spanning ervaren tussen wie zij zijn als professional en wie zij zijn als mens, ook 

buiten de militaire context. Respondent 9 vertelt expliciet dat morele vormingslessen meer 

ruimte mogen bieden aan wie je bent als mens en wat je kan meemaken omdat reflectie op wie 

je bent als militair al veelal gebeurt. Dit draagt bij aan het subdoel: Bewustwording van 

verhouding tot werk(gever). Hierdoor reflecteren kapiteins en majoors op wat van hun in het 

werk gevraagd wordt en hoe zij zich daar toe verhouden. Respondent 9 vertelt:  

 

“(W)at je vaak ziet in onze organisatie, dat reflectie alleen maar op militair vlak gebeurt. 

En niet zozeer op jou als persoon, als mens. (…) Er zijn constante veranderingen waar 

je je in eerste instantie natuurlijk nooit druk over maakt. Hè, en die gasten en meiden, 

die op missie gaan die dan een half jaar van huis zijn waar hun verkering uit raakt, ik 

noem dat bewust nog een beetje verkering, ja, dat gebeurt. Daar moet je dan mee leren 

omgaan. (…) Dat weten wij uit ervaring dat dat gebeurt en dat het ook goed komt. Dus 

iedere keer die reflectie, ik denk dat dat ook wel een terugkerend iets moet zijn. In een 

loopbaan carrière daar moet je wat momenten voor maken.”  

 

Tevens komt uit de interviews naar voren dat in de reflectie op wie je als mens bent 

authenticiteit en het ervaren en tonen van kwetsbaarheid moet worden besproken. Dit ten 

behoeve van het subdoel: Bewustwording van verhouding tot werk(gever). 

 

5.2.2.1 Geen ruimte voor authenticiteit 

Ten eerste komt uit de interviews naar voren dat authenticiteit niet wordt aangemoedigd door 

kameraadschap. Dit zien respondenten als een onderdeel van de hiërarchische cultuur en is 

bijvoorbeeld zichtbaar binnen een opleidingsjaar of eenheid. Kameraadschap creëert weliswaar 

verbondenheid, wat belangrijk is om als eenheid gezamenlijk een opdracht uit te kunnen voeren. 

Zoals respondent 9 zegt: “Dat is wat ons tot een eenheid maakt.”. Respondent 9 stelt echter dat 

dit morele dilemma’s kan geven tussen de hiërarchie en je eigen oordeel volgen: 

 

“Maar dat [kameraadschap] is inderdaad super moeilijk, om dan ook iets van je maatje 

te vinden. (…) Heb jij daadwerkelijk ook de moed om tegen jouw commandant dan 
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bijvoorbeeld te zeggen van nou, ik vind het eigenlijk wel dat we de andere kant op 

moeten.” (R9) 

 

Respondent 8 benoemt daarnaast dat de cultuur binnen defensie ook gekenmerkt wordt door 

uniformiteit. Dit versterkt verwachting van de organisatie om hogerop te komen en bemoeilijkt 

het volgen van andere wegen: 

 

“We worden ook geüniformeerd in de opleiding, de eerste dag met de kleding. En ook 

in denken en handelen steeds meer. Heel goed voor een aantal dingen, moet je ook zeker 

doen, maar je krijgt daardoor automatisch afstand en verzet en rare reacties als je 

erbuiten ligt.” 

 

Hierbij geldt echter dat kenmerken van de hiërarchische cultuur per dienstvak kunnen 

verschillen. Respondenten 6 en 4 geven deze kanttekening. Binnen de infanterie heersen in 

vergelijking met de geneeskundige dienst bijvoorbeeld andere normen en waarden die 

kenmerkend zijn voor masculiniteit omdat het soort werk en het soort mensen verschilt: 

 

“Daarnaast zit er ook echt wel een verschil of jij officier wordt bij de infanterie of bij de 

geneeskundige dienst. Want de infanterie is inderdaad een beetje meer dat 

[masculiniteit], maar mijn eerste peloton was voor de helft vrouwen, Dat is echt wel 

anders. Die kun je niet behandelen hoe je een infanterie club behandelen.” (R6) 

 

Respondenten 3 en 6 vragen zich tevens rondom authenticiteit af wat defensie beoogt rondom 

de vorming van officieren. Respondent 3 bevraagt specifiek de rol van kaderleden:27 

 

R3: “We willen goede kaderleden hebben, maar wat is een goed kaderlid? Op het 

moment dat jij een 10 haalt met je commandovoering of dat jij door de hoepeltjes springt 

van je opleiding? Of ben je een goed kaderlid op het moment dat je zelfstandig durft te 

denken en ook die gesprekken durft aan te gaan?” 

 

 
27 De term ‘kaderleden’ wordt in deze context opgevat als ‘instructeurs van een militaire eenheid in opleiding.’. 

Meestal is het kader de vaste, verantwoordelijke groep mensen die een opleiding van begin tot eind begeleidt. 

Dit kunnen zowel onderofficieren als officieren zijn.  
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Opvallend zegt respondent 8 dat defensie expliciet uitdraagt dat militairen authentiek moeten 

zijn, hoewel daar in praktijk geen ruimte voor is. Dit tonen bovenstaande verhalen van 

respondenten. Respondent 8 vertelt hier verder over: 

 

“Iets héél schizofreens, op de KMA, later kon ik het bewuster pakken dan toen ik het 

deed. Ze zeggen jij wordt de officier, je gaat leidinggeven, doe dat authentiek, wees 

jezelf. Ja, wees jezelf en vind jezelf uit als leider, als de officier, uiteindelijk moet jij het 

doen. En dat kan hier. Nou, een split second later: Wat heb jij gedaan? Nee, nee. Dat 

staat niet in de boeken. Dat is niet precies zoals wij het hier willen hebben. Nee. Jij vindt 

homo’s suf, vrouwen kut en schieten vind je leuk. Zo doen we dat hier allemaal. Die 

twee dingen zijn super schizofreen in de opleidingswereld waarin ze zeggen, nee, wees 

jezelf, je moet authentiek leiderschap tonen en vervolgens moet iedereen precies 

hetzelfde doen, zeggen, vinden.” 

 

Naast dat de ruimte voor authenticiteit gering lijkt te zijn benoemen meerdere respondenten 

tevens dat de ruimte om kwetsbaarheid te tonen ook klein is, hoewel respondenten dit wel 

willen. Dit wordt verder toegelicht.  

 

5.2.2.2 Geen ruimte voor het tonen van kwetsbaarheid 

Dat er geen ruimte voor kwetsbaarheid is lijkt uit de interviews net zoals bij authenticiteit te 

komen door de hiërarchische cultuur van defensie. Meerdere respondenten stellen dat het eerder 

genoemde masculiniteit een element is van deze cultuur. Volgens respondenten 2 en 6 ligt de 

focus hierdoor vooral op (fysieke) prestaties. Dit resulteert in militairen die niet altijd luisteren 

naar de eigen mentale en fysieke grenzen. Masculiniteit kenmerkt zich volgens respondenten 2 

en 9 door het idee dat je standvastig moet blijven als je een mening hebt. Als leider moet je dan 

bijvoorbeeld een besluit nemen en deze aan je eenheid voordragen zonder twijfel. Respondent 

3 noemt dit onder andere ook besluitvaardigheid: “Als je aan mensen een omschrijving van een 

militair vraagt, gebruiken ze vaak termen als ‘zelfverzekerd’, ‘dominant’ en ‘besluitvaardig’.” 

Respondent 10 zegt hierover dat als je niet een standvastige houding hebt als leider, je personeel 

niet gemotiveerd raakt om een opdracht uit te voeren. Volgens hem is standvastigheid 

belangrijk voor opdrachtgericht werken, hoewel andere respondenten juist vinden dat je 

kwetsbaarheid ook mag delen. Door standvastigheid lijkt geen ruimte te zijn voor 

kwetsbaarheid (tonen). Kwetsbaarheid wordt door respondenten omschreven als open zijn over 

jezelf en wat er in je omgaat. Zoals twijfels, dilemma’s, gevoeligheid of emoties als pijn en 
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verdriet. Respondent 4 vertelt bijvoorbeeld dat oordelen heersen over twijfelen over een 

opdracht: 

 

“Het wordt een beetje als zwak gezien. Als je als commandant iets voorgesteld wordt 

en je zegt van ik hoor het maar ik kom er nu niet uit ik kom hier morgenvroeg op terug, 

wordt meteen gezien als een soort van besluiteloosheid. Of een beetje passief.” 

 

Oftewel, de overtuiging dat kwetsbaarheid niet een kwaliteit is binnen de cultuur van defensie 

maakt dat het moeilijk is om te tonen. Respondent 1 ervoer dit bijvoorbeeld in gesprekken over 

waarom hij niet op uitzending wilde gaan. Hierbij vertelde hij dat hij het gevoel had dat hij 

moest oppassen met waar hij zijn twijfels uitte: “Alsof je in een intern mijnenveld staat.”  

In tegenstelling tot de huidige praktijk zegt een meerderheid van de respondenten juist 

dat kwetsbaarheid wel onderdeel mag zijn van de cultuur. Het bespreken van kwetsbaarheid 

tijdens morele vormingslessen van geestelijk verzorgers kan volgens respondenten militairen 

helpen om te gaan met de spanning tussen professional zijn en jezelf zijn en de morele vragen 

en dilemma’s die daarbij voorkomen. Dit draagt bij aan de subdoelen: Bewustwording van je 

verhouding tot werk(gever); Bewustwording als morele competentie; en Bewustwording als 

voeding voor je morele kompas, ten behoeve van geestelijke weerbaarheid. Zo kan 

kwetsbaarheid tonen tevens genormaliseerd worden binnen defensie. Respondent 3 zegt 

hierover: 

 

R3: “(I)k denk ook kwetsbaarheid [bespreken in morele vormingslessen], daar kunnen 

wij heel veel van leren als leiding of als militair zijnde eigenlijk.” 

I: “Kwetsbaarheid meer laten zien?” 

R3: “Ja, dat mensen er ook mogen zijn als mens zijnde. Dat je als mens al genoeg bent. 

Dat pak en het militair zijn, ja het is een stukje van je identiteit, maar het is niet jouw 

identiteit als geheel zijnde. En als er elementen zijn die jou hebben gevormd in je leven, 

dat je daar ook over mag spreken. En als er zaken zijn die jou raken of die jouw grens 

benaderen, dat je ook mag zeggen van stop tot hier en niet verder, ongeacht dat je 

luitenant bent, korporaal of een soldaat. Of dat je een kaderlid bent of een cadet zijnde.” 

 

Overeenkomstig ziet respondent 9 kwetsbaarheid als iets wat getoond mag worden en waar je 

als militair van kan groeien. Hierin toont zich de spanning tussen militair zijn en jezelf zijn: 
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“(H)eb ik nog steeds als persoon. Ik vind het heel lastig om te zeggen ‘ik heb ook een 

fout gemaakt’. Daar ben je dan te veel professioneel voor om te zeggen dat je een fout 

hebt gemaakt. Maar als je dat durft toe te geven en je ook daarvoor durft open te stellen 

én te zeggen van oké, ik ga me nu kwetsbaar opstellen. Dit en dat is gebeurd, ja ik heb 

ervan geleerd man. De volgende keer zou ik dat echt heel anders doen. Daar groei je 

alleen maar van als mens. En ook het feit dat je je daardoor dus kwetsbaar opstelt, denk 

ik ook dat daardoor niemand je dingen zal kwalijk nemen, want iedereen weet, het is 

gewoon mensenwerk.” 

 

Respondent 9 zegt eerder in het interview echter wel dat er niet altijd ruimte is voor 

kwetsbaarheid. Dit komt omdat soms snelle beslissingen gemaakt moeten worden waarbij geen 

ruimte is voor twijfel. Bijvoorbeeld tijdens uitzending. Aanvullend stelt respondent 10 dat een 

kapitein of majoor als leidinggevende standvastig moet overkomen, maar dat een leider ook 

mag twijfelen. Daarbij zegt hij echter niet dat een leider deze twijfels mag laten zien, zoals 

andere respondenten wel stellen. Daarentegen stelt respondent 11 expliciet dat kwetsbaarheid 

getoond mag worden, waar leidinggevenden volgens hem bij gebaat zijn: 

 

 “Wat ik toch wel geleerd heb, hoe meer je die kwetsbaarheid durft te tonen op de 

momenten dat er wel tijd voor is, hè, een setting als wij nu in zitten, in de 

opleidingswereld is daar vaak gewoon heel veel tijd voor, hoe makkelijker het is om op 

het moment dat er geen tijd voor is om knopen wel door te hakken. Het vertrouwen 

wordt opgebouwd door je kwetsbaarheid te tonen, creëert ook dat je in een situatie waar 

je directief moet zijn, dat dat ook snel geaccepteerd wordt [door je eenheid].” 

 

Overeenkomstig stelt respondent 3 dat door ruimte te geven aan kwetsbaarheid het vertrouwen 

binnen een eigen eenheid groeit. Hierdoor wordt volgens haar namelijk de samenwerking 

versterkt en hoeven in opdrachten weinig woorden gebruikt te worden om deze te volbrengen. 

Daarbij zegt respondent 3 dat de schaamte rondom kwetsbaarheid begint in de opleidingen. 

Oftewel, vanaf het moment dat mensen binnenkomen in de organisatie worden zij gevormd 

door de hiërarchische cultuur. Respondent 3 zegt dan ook dat daar (tijdens morele 

vormingslessen) schaamte rondom kwetsbaarheid weggenomen moet worden: “Maar ik denk 

wel dat je op opleidingsmomenten op een KMA, of zo’n kapiteins opleiding, de schaamte om 

over kwetsbaarheid te praten, daar kunnen we dat wegnemen. Want dat start op dat soort 
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momenten of instituten.” Daarbij geeft respondent 3 de kanttekening dat je als kapitein of 

majoor ook goed moet weten wanneer je je niet (te) kwetsbaar op moet stellen: 

 

“Als je je dan weer kwetsbaar opstelt als leidinggevende geef je ze [collega’s, je 

eenheid] dan ook weer niet kaliber zeg maar om je weer, ja, teleur te stellen of uit je 

evenwicht te brengen? (…) Voor de één is het om die kwetsbaarheid te tonen en voor 

een ander kan het weer zijn om die grens voor zichzelf heel goed te bewaken.” 

 

Dit houdt in dat morele vormingslessen van geestelijk verzorgers volgens respondent 3 kunnen 

fungeren als een bewustwordingsmoment om over kwetsbaarheid te praten en hoe daar mee om 

te gaan. Dit draagt bij aan het subdoel: Bewustwording als voeding voor je morele kompas, ten 

behoeve van geestelijke weerbaarheid doordat militairen kunnen reflecteren op wat het juiste is 

om te tonen om niet uit evenwicht te worden gebracht. 

 Terugblikkend maakt de hiërarchische cultuur, gekenmerkt door onder andere 

kameraadschap en masculiniteit dat er weinig ruimte binnen defensie is om authentiek te zijn 

en kwetsbaarheid te tonen. Dit kan spanning geven tussen professionele militair zijn enerzijds 

en jezelf zijn anderzijds. Hier doen morele vragen en dilemma’s zich bij voor. Hoewel niet 

(veel) respondenten expliciet zeggen dat dit spanningsveld een thema moet zijn wordt wel 

benoemd dat hier meer ruimte voor moet zijn. Hierdoor toont zich een verlangen onder de 

respondenten om dit wél te bespreken. De spanning tussen professionele militair zijn en jezelf 

zijn kan dus als thema tijdens morele vormingslessen besproken worden. Hierdoor worden 

militairen meer bewust van de invloedrijke cultuur, hoe authenticiteit en kwetsbaarheid wellicht 

daar een plek in kunnen verwerven en hoe militairen zich hiertoe verhouden. Dit draagt in 

andere woorden bij aan de subdoelen: Bewustwording van je verhouding tot werk(gever); en 

Bewustwording als voeding voor je morele kompas, ten behoeve van geestelijke weerbaarheid. 

 

5.2.3 Tot besluit 

Respondenten ervaren morele vragen en dilemma’s door de spanning tussen organisatie en 

individu. Dit speelt zich af op twee spanningsvelden: botsende belangen en verwachtingen en 

de spanning tussen professionele militair zijn en jezelf zijn.  

 In het spanningsveld van botsende belangen en verwachtingen vertellen respondenten 

dat het organisatiebelang ‘doe wat goed is voor de organisatie en daarmee wat goed is voor je 

carrière’ soms botst met wat de respondenten zelf willen. Uit dit belang komt de verwachting 

dat militairen moeten doorstromen naar hogere functies en rangen, wat respondenten niet altijd 
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nastreven. Daarbij geven respondenten aan dat het organisatiebelang en de verwachting worden 

beïnvloed door de hiërarchische cultuur. Ook stellen respondenten dat zij de botsing tussen 

belangen en verwachtingen als leidinggevende ervaren, waarbij zij keuzes moeten maken voor 

militairen over wie zij verantwoordelijkheid hebben. 

 Tevens ervaren respondenten een spanning tussen een professionele militair zijn, maar 

ook zichzelf zijn. In dit spanningsveld ervaren respondenten dat er weinig tot geen ruimte is 

voor authenticiteit en kwetsbaarheid. Daarbij ervaren respondenten ook dat de hiërarchische 

cultuur van defensie hier invloed op heeft. Specifiek benoemen zij kameraadschap en 

masculiniteit als invloedrijke kenmerken van de hiërarchische cultuur. 

Aldus, omtrent deze spanningsvelden zegt een meerderheid van de respondenten dat dit 

thema’s moeten zijn die moeten worden besproken tijdens morele vormingslessen. Daarmee 

wordt beoogd dat militairen binnen deze spanningsvelden beter kunnen verhouden tot en 

omgaan met de morele vragen en dilemma’s die zich voordoen, waardoor zij beter keuzes 

kunnen maken over wat het juiste is om te doen. Dit draagt bij aan de eerder beschreven 

subdoelen: 

- Bewustwording van je verhouding tot werk(gever);  

- Bewustwording van je verhouding tot een opdracht; 

- Bewustwording als morele competentie;  

- Bewustwording als voeding voor je morele kompas, ten behoeve van geestelijke 

weerbaarheid. 
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5.3 Leiderschap: een voorbeeldfunctie voor morele competentie 
“Je bent niet iemand die aan de zijlijn staat, voor jouw ondergeschikte ben jij het bedrijf, ben 

jij defensie” (R8) 

 

Naast de spanning tussen organisatie en individuen moet volgens de meerderheid van de 

respondenten tijdens lessen bewust gepraat worden over de voorbeeldfunctie die kapiteins en 

majoors hebben. Specifiek gaat het om een voorbeeldfunctie zijn voor morele competentie, om 

normvervaging tegen te gaan. Dit draagt bij aan de subdoelen: Bewustwording van je taak als 

leidinggevende omtrent moreel reflecteren van je ondergeschikten; Bewustwording als morele 

competentie. Dit wordt verder toegelicht. 

 

5.3.1 Laten zien wat juist is 

Respondenten 3 en 6 beschrijven dat officieren nieuwe militairen vormen vanaf het moment 

dat de opleiding begint. Als kapitein of majoor draag je een hogere rang wat macht impliceert. 

Militairen met lagere rangen luisteren naar hen en kijken tegen hogere rangen op. Zoals 

respondent 3 zegt: “Als kaderlid, wat ik net ook zei, jij hebt gewoon een macht. En zeker in 

zo’n opleidingswereld, je [militair in opleiding] bent afhankelijk van ze.”. De afhankelijkheid 

houdt in dat het kader de opkomende militairen beoordeelt. Door deze beoordeling willen de 

nieuwe militairen zich conformeren naar wat hogere rangen laten zien en verwachten. 

Respondent 6 vertelt hierover: 

 

 “Als je kijkt naar de soldaten die binnenkomen, dat zijn echt hele jonge vormbare, 

kneedbare kwetsbare mensen. Mensen kunnen ook overvallen zijn door de cultuur, door 

de pracht en de praal, door de tradities, door de hiërarchie, door dat soort dingen. Dus 

je moet je denk ik als oudere of hogere in rang weten hoe jouw gedrag invloed heeft op 

hoe zij zich gaan gedragen later. (…) Ik denk dat dat wel die vorming is die moet 

plaatsvinden, en dat kan alleen maar als een instructeur of een majoor daarin zelfbewust 

is van eigen gedrag. Ik ben heel erg van dat modeling, ik denk dat dat een van de 

belangrijkste dingen is waar we aandacht aan moeten besteden.”. 

 

Waar respondent 3 en 6 zeggen dat officieren zich bewust moeten zijn van de voorbeeldfunctie 

die zij hebben naar lagere militairen toe, beschouwt respondent 5 zijn voorbeeldfunctie 

nadrukkelijk als onderdeel van zijn takenpakket. Hij noemt officieren ‘hoeders van moraliteit’, 
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die moeten laten zien wat juiste normen, waarden en handelingen zijn. Dit draagt bij aan het 

moreel competent maken van militairen, een van de subdoelen van morele vormingslessen.  

Respondent 5 vertelt: 

 

 “Ik vind dat morele vorming wel essentieel is met name voor de officier. En het heeft 

te maken met een stukje ethiek. Ik vind echt dat de officieren de hoeders zijn van de 

moraliteit. Daar zijn we ook, in mijn optiek, deels voor aangenomen. Dus niet alleen om 

te zorgen dat de dingen gebeuren die moeten gebeuren, maar ook om gewoon de troep 

binnen, nou ja, acceptabele kaders te houden om het zo maar te zeggen.” 

 

Respondenten 5, 6 en 2 vullen daarbij aan dat deze voorbeeldfunctie niet alleen geldt wanneer 

officieren in formele setting werken. Ook tijdens de meer informele momenten, en zelfs buiten 

werktijd. Bijvoorbeeld bij het koffieapparaat, tegen een schoonmaker, in de kroeg of op sociale 

media. Respondent 2 vertelt hierover:  

 

“Ik denk dat zij [officieren] zich heel erg bewust moeten zijn, maar dat geldt voor heel 

veel onderofficieren, eigenlijk alle kaderleden, voor de voorbeeldrol die zij hebben, ten 

alle tijden. Ook na diensttijd. (…) Maar dat zit niet bij iedereen tussen de oren, dat je 

altijd, ook buiten werktijd, ook op social media een voorbeeldfunctie hebt. Ik zie lui 

dingen posten op social media waarvan ik denk van oh dat kan echt niet.” 

 

Respondent 7 noemt kapiteins en majoors niet ‘hoeders van moraliteit’, maar is zich wel bewust 

van zijn voorbeeldfunctie: “Als ik bepaalde dingen wil, dan zou ik zelf het voorbeeld moeten 

geven.” Tevens stelt hij dat officieren de voorbeeldfunctie moeten vervullen door ongewenste 

gedragingen of uitspraken bespreekbaar te maken en juiste normen en waarden aan te dragen: 

 

“Als commandant vind ik wel dat als je bepaalde zaken ziet die de professionaliteit van 

je team in diskrediet kan brengen, dat je het bespreekbaar moet gaan maken. (…) Hoe 

vervelend ik het ook vind om te doen, want het past niet bij mijn persoonlijkheid, ik 

voel wel dat ik het moet doen. Want anders dan kan je nooit richting geven aan het team 

en dit soort dilemma's [rondom normen en waarden] bespreekbaar maken. Ik vind het 

niet erg dat het gebeurt, want ik was vroeger ook jong. Ik heb ook dingen gezegd van 

had ik beter misschien niet kunnen zeggen. En ik reken dus ook niet af. Ik wil ze alleen 

laten zien dat in het grotere plaatje dat het gedrag niet echt past.” (R7) 
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Bovenstaande citaten laten zien dat kapiteins en majoors zich bewust moeten zijn van de 

voorbeeldfunctie die zij hebben als het gaat over normen, waarden en daaruit voortvloeiende 

handelingen om normvervaging tegen te gaan. Deze bewustwording kan volgens respondenten 

door morele vormingslessen worden aangewakkerd of versterkt. Dit is een van de eerder 

beschreven subdoelen van morele vormingslessen: bewustwording van je taak als 

leidinggevende omtrent het moreel reflecteren van je ondergeschikten. Respondenten 

benoemen dit omdat zij normvervaging ervaren onder de mensen aan wie zij leidinggeven. Dat 

vraagt: hoe ga je als leider om met normvervaging? Wat zijn juiste normen en waarden, en hoe 

laat jij deze zien? Hiervoor zal normvervaging en de rol die kapiteins en majoors hierin hebben 

worden toegelicht. 

 

5.3.2 Voorbeeldfunctie rondom normvervaging 

Zeven van de elf respondenten geven in de interviews voorbeelden van normvervaging, te 

verstaan als gedrag dat grenzen van de organisatie of van een ander overschrijdt. Het besef van 

(gemeenschappelijke) waarden en normen neemt af, waardoor deze makkelijker overschreden 

worden. Respondenten hebben dit zowel zelf ervaren door anderen, maar zeggen dit ook zelf te 

hebben vertoond. Een aantal voorbeelden in de interviews gingen over ‘nevenzaken’. Zaken 

zoals declaraties die militairen eigenlijk niet mogen maken maar wel doen en daar financieel 

van profiteren. De meeste voorbeelden van normvervaging gingen echter over de omgang met 

vrouwen. Respondent 7 vertelt hierover dat hij dit zelf als jongere militair ook heeft vertoond, 

wat hem mede heeft doen beseffen dat dit een thema is waar meer op gereflecteerd moet 

worden: 

 

“Kijk, want wat ik merk, tenminste heb ik bij mezelf gemerkt en ik heb ook heel veel 

bij luchtmobiel gezeten, als je met mannen onder elkaar zit en je zit 24 uur bij elkaar 

met elkaar, zit je in het bos, je zit in het veld, geen vrouwen en dan ga je [als vrouw] op 

een gegeven moment gewoon gejaagd worden. Ja, dat klinkt misschien heel raar, maar 

je gaat er gewoon anders tegenaan kijken weet je wel. Je wordt misschien gefrustreerd 

op bepaalde gebieden. (…) Dus in zo’n context, ver van huis is misschien ook een 

bepaalde mate van verharding om misschien bepaalde emoties te blokkeren, hè? Die je 

dan hebt. Ja, bij terugkomst merkte ik dat ik in ieder geval door mijn vriendin 

aangesproken werd van ga eens even normaal praten, het is gewoon niet normaal meer. 

Voor mij was dat gewoon op dat moment normaal.” 
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Daarnaast vertelt Respondent 3 dat zij in haar opleiding grensoverschrijdend gedrag heeft 

ervaren door een van de “informele leiders” van het opleidingspeloton. Dit was een mede 

opkomende militair die dominant aanwezig was in de opleidingseenheid. Anderen van het 

peloton erkenden in haar ogen niet wat speelde, wat ervoor zorgde dat zij buitengesloten werd. 

Deze vorm van normvervaging werd ook door haar kapitein getolereerd. Het werd als onderdeel 

gezien van de groepsdynamiek in de opleiding:  

 

“De primaire reactie van mijn instructeur was van ‘R3 je bent 1,80, een blonde dame, 

heb je het zelf niet uitgelokt?’ En dat heeft mij echt, echt op mijn ziel geraakt. (…) Maar 

wat ik heel moeilijk vond is dat ik ook door mijn kader niet goed werd begrepen, want 

het ging mij niet om vervolging, het ging mij erom dat we het bespreekbaar kunnen 

maken met elkaar en dat we het dialoog ook aankunnen van iets wat oké is en niet oké. 

En die hele dynamiek in de groep. Want uiteindelijk, ja, werd ik echt buitengesloten. En 

ook gewoon echt in mijn examenopdracht onderuitgehaald. En dat was voor anderen 

ook echt zichtbaar. En ja, vriendinnetjes van mij die ook in diezelfde klas zaten die 

wilden mij bijstaan, maar daar werd gewoon de mond gesnoerd. En die hebben daar 

later ook last van gehad. Ook een meisje dat de startfunctie gewoon geeneens af heeft 

kunnen maken omdat die gewoon, ja, die klapte ook.” (R3) 

 

Dit citaat toont dat het niet erkennen van normvervaging als leidinggevende, of het niet als 

voorbeeldfunctie de juiste normen en waarden tonen, mensen kan schaden. Respondent 2 stelt 

dat normvervaging een nadelig effect kan zijn van heersende kameraadschap, wat mogelijk een 

rol heeft gespeeld in het bovenstaande voorbeeld van respondent 3. Respondent 2 licht toe: 

 

“Ja, je kan jezelf zo makkelijk kwijtraken in deze cultuur. Omdat wij zo’n sterke, he die 

kameraadschap die verbinding is heel mooi, maar die heeft ook nadelige effecten (…), 

dat je heel ver gaat dat je normvervaging krijgt om er maar bij te blijven horen.” 

 

Hierbij benoemt respondent 2 dat dit zich bijvoorbeeld uit in normalisatie van grove grappen 

en taalgebruik, wat normaal lijkt te zijn: “Dan ga je heel makkelijk mee, als een bepaalde cultuur 

al is waar dingen normaal zijn, hoe we met elkaar omgaan. Ja om daarbij te horen ga je daarin 

mee want anders lig je uit de groep.”  
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Respondent 9 stelt eveneens aan de hand van ontgroeningspraktijken dat normvervaging 

voorkomt binnen defensie. Hierbij voegt hij toe dat officieren als kapiteins en majoors hier een 

voorbeeldrol in hebben te vervullen: 

 

“Pestgedrag op de werkvloer. Ook dat gebeurt. En als je dat niet ziet, of je weet niet hoe 

je ermee om moet gaan en je bagatelliseert dat, kan het helemaal uit de klauwen gaan 

hier. Zo zijn er ontgroeningspraktijken geweest bij ons binnen de compagnie. (…) 

(T)otdat mensen met peuken echt bewerkt werden, dat hoort dan bij het 

ontgroeningsritueel. Het ging natuurlijk van kwaad tot erger, want iedereen maakte iets 

mee en degene in de volgende lichting, ja, die moest natuurlijk hetzelfde of iets meer, 

een schep erop. (…) Ik denk dat er altijd wel een controlerend element moet zijn in de 

vorm van of een oudere officier of onderofficier die jou af en toe even kan wijzen op je 

morele kompas. Van joh staat die nog wel de goede kant op of niet.” 

 

Het einde van dit citaat toont tevens een subdoel van morele vormingslessen: bewustwording 

van je taak als leidinggevende omtrent het moreel reflecteren van je ondergeschikten. Verder 

vertelt respondent 4 aan de hand van eigen ervaring uit de opleidingswereld dat normvervaging 

tijdens uitzending kan voorkomen. Bijvoorbeeld het tonen van seksueel getinte afbeeldingen 

van vrouwen. Intern binnen zijn eenheid tolereerde de respondent dit, hoewel hij het onjuist 

vond om het naar mensen van buiten zijn kamp te tonen. De context en aanwezige personen 

maakt uit voor welke normen en daaruit volgend gedrag als juist worden gezien. Respondent 4 

vertelt: 

 

“Maar ik denk ik begrijp ook dat als je alleen maar met mannen bent, denk ik dat het 

[beelden van naakte vrouwen weergeven] helemaal prima is. En als de commandant van 

de VN aankwam werden allemaal tafellakens over bepaalde dingen gegooid, dan was 

het weg. Dat was dan de uitstraling die wij naar buiten hadden. Maar als het intern is 

dan heb ik er geen problemen mee. Maar het is ook iets waar je achter komt, het is niet 

waar we over nagedacht hebben. Maar er zijn echt 80 voorbeelden te geven van situaties 

die we misschien van tevoren wel even als een soort van ‘hé denk hierover na’. In plaats 

van elke keer daarmee geconfronteerd worden, daar op die plek en maar een beslissing 

over moeten nemen en dan kijken hoe het gaat uitpakken.” 
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Later in het interview komt respondent 4 hier echter enigszins op terug, waarbij hij zegt dat 

officieren tijdens morele vormingslessen meer over normvervaging moeten praten om 

voorbereid te worden als leidinggevende. Dit houdt in dat officieren morele situaties beter 

kunnen analyseren en kunnen reflecteren op normen en waarden om de juiste gedragingen tot 

stand te brengen. Dit omvat de subdoelen: Bewustwording van je taak als leidinggevende 

omtrent het moreel reflecteren van je ondergeschikten; en Bewustwording als morele 

competentie.  

 

5.3.3 Tot besluit 

Een thema van morele vormingslessen is volgens respondenten de ‘voorbeeldfunctie’ die zij 

hebben. Dit houdt in dat je bewust leert omgaan met jouw leiderschap en jouw invloed op de 

vorming van andere militairen. Dit draagt bij aan de subdoelen: Bewustwording van je taak als 

leidinggevende omtrent het moreel reflecteren van je ondergeschikten; en Bewustwording als 

morele competentie. Morele vormingslessen dragen hieraan bij omdat het kennen van je 

normen en waarden door deze te bespreken met collega’s het makkelijker maakt om hierop te 

reflecteren en handelingsmogelijkheden te zien. Zoals respondent 3 vertelt: “Als je weet wie je 

zelf bent, wat jouw eigen kernwaarden zijn, dan kan je daar ook veel meer aan committeren 

ook zeg maar naar buiten toe.”. 

Daarbij blijkt het omgaan met normvervaging lastig te zijn voor officieren als geen tijd 

wordt besteed aan hoe hiermee om te gaan. Dat maakt het moeilijk om de voorbeeldfunctie uit 

te dragen, om het juiste voorbeeld te geven en zo normen en waarden uit te dragen en over te 

brengen. Respondenten 2, 3, 4, 5, en 7 benoemen dan ook expliciet dat het bespreken van de 

rol van een leider omtrent normvervaging in morele vormingslessen waardevol is voor de 

omgang met normvervaging en het begrenzen hiervan, wat bijdraagt aan bovenstaande 

subdoelen. Zoals respondent 7 stelt: “(I)k denk dat hoe meer je daar over praat en kennis van 

hebt, hoe makkelijker het ook is als commandant om dat soort dingen bespreekbaar te maken.”. 
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5.4 Leiderschap: (zelf)zorgen 
“Verantwoordelijkheid, en hoe ga je om met die verantwoordelijkheid? Wanneer geef je ook 

toe dat iets niet jouw verantwoordelijkheid is? Fuck, dit is een goed gesprek hè?!” (R10) 

 

De meerderheid van de respondenten benoemt leiderschap en wat daarbij komt kijken als thema 

omdat zij hier morele vragen en dilemma’s bij ervaren waar zij beter op voorbereid willen zijn. 

Vragen als: Hoe ga je om met je groep op kazerne, op oefening, op uitzending? Hoe ga je om 

met problemen die zich afspelen in je groep? Hoe ga je om met verlies in je groep? komen 

hierbij voor. Zorgen voor de mensen over wie je verantwoordelijkheid hebt als officier wordt 

als belangrijk gezien, waar bijbehorend ‘persoonlijke betrokkenheid’ door een aantal 

respondenten wordt benoemd. Maar hoe zorg je daarin voor jezelf? Uit interviews komt naar 

voren dat er grenzen zitten aan zorgen voor anderen, wat hier verder zal worden toegelicht aan 

de hand van twee paragrafen: Zorgen voor anderen; en Zelfzorg.  

 

5.4.1 Zorgen voor de existentiële levensgebeurtenissen van je ondergeschikten 

Respondent 9 vertelt dat officieren goed taakgericht worden opgeleid, maar dat het gesprek 

over de mensen over wie zij verantwoordelijkheid hebben niet wordt gevoerd. Hij stelt dan ook 

dat officieren moeten worden voorbereid op wat er kan spelen bij de mensen aan wie zij 

leidinggeven. Hij spitst dit niet specifiek toe op de context van uitzending, maar als iets wat 

overal in het werk voorkomt als je leidinggevende bent: 

 

“Het is niet alleen maar poeha en stoere mannen. Nee, er zit een heel groot menselijk 

aspect aan het hele verhaal, waar vaak overheen gestapt wordt omdat we met skills en 

drills opgevoed worden. Ja en dan komt, dan komt de mens met zijn echte problemen. 

Én als jij daar als leidinggevende niet voor open staat en je kunt daar überhaupt zelf niet 

mee dealen, of überhaupt vanuit jouw referentiekader niets mee kunt, dan houdt dat daar 

op. Ja, dan escaleert dat alleen maar. En dat gebeurt nog steeds veel te veel. (…) En dat 

merk je dan ook aan die jonge commandanten die dan uiteindelijk op de werkvloer 

binnenkomen nog steeds. Die hebben soms een beetje een vertekend beeld van de 

werkelijkheid. Dus komen daadwerkelijk voor de eerste keer in aanraking met 40 man 

die allemaal hun eigen problemen hebben. Thuis, alcohol, drugs, gebroken gezinnen, 

schulden ja noem het maar op. (…) Ja, ik vraag mij wel eens af of dat ze daar voldoende 

op voorbereid zijn.” 
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Respondent 9 en 5 geven verder in hun interviews aan dat het ook gaat over het omgaan met 

het verlies dat ondergeschikten kunnen meemaken. Respondent 5 maakte bijvoorbeeld op 

uitzending mee dat zijn groep veel sterfgevallen had thuis. Hoe je daar als leidinggevende mee 

omgaat is belangrijk maar ook lastig volgens respondent 5. Om te kunnen beslissen wat juist is 

om te doen en dit als leidinggevende ook te kunnen tonen, zou hij dit tijdens een morele 

vormingsles bespreekbaar willen maken. Dit draagt bij aan het kunnen analyseren en 

verantwoorden van welke keuze juist is. Zo wordt gewerkt aan het subdoel: Bewustwording als 

morele competentie. Respondent 5 vertelt over zijn eigen ervaring op uitzending: 

 

“Ja, kijk ik denk dingen die gebeurde, bijvoorbeeld op uitzending, wat ik heel veel had 

echt, ja onevenredig veel met de rest van mijn eenheid, was dat mijn groepje heel veel 

sterfgevallen had thuis. (…) (S)ommige mensen [leidinggevenden] denken oké nou ik 

heb verteld dat je oma dood is. Dus klap opvangen, daarover hebben en dan afsluiten en 

prima. Oké vinkje in de box, nou we gaan weer verder. Nee, want het blijft een actueel 

item voor jou [die een sterfgeval heeft meegemaakt]. Dus is het belangrijk hoe ik 

daarmee omga en dat maakt heel veel uit met hoe ik in de wedstrijd steek. Hè, vind ik 

jou een jankerd omdat jouw opa overleed? Natuurlijk heel interessant, waarom vind ik 

dan iemand een jankerd? En waarom vindt de ander het wel prettig dat ik bijvoorbeeld 

twee dagen later, drie dagen later, of een week later nog een keer even een hoekje op 

zoek en ‘hee hoe is het nou? En is thuis alles geregeld? Mooie uitvaart geweest?’ 

Blablabla. Los van alle formele dingen die je in het begin behandeld: ‘Ja wil je terug? 

De gelegenheid is er als je wil’. Is allemaal heel praktisch en daar zijn we [als 

organisatie] natuurlijk heel erg geneigd om naar te kijken. Ja, gewoon vingertje ‘hé 

terug? Nee niet? Wel? Even overleggen zo meteen’. Ja weet je, maar dan gaat ook een 

beetje de ziel eruit én dat is juist wat veel mensen wel nodig hebben.” 

 

Behalve verlies van naasten, verliezen officieren ook soms militairen waar zij 

verantwoordelijkheid voor dragen. Dit kan gebeuren op uitzending, in gevecht, maar ook op 

oefening, of thuis. Dan is de taak van een officier om voor zijn overige mensen te zorgen, maar 

ook voor zichzelf, waar een aantal respondenten spanning in ervaren. Voorts wordt dit 

toegelicht. 
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5.4.2 Spanning: werk en privé 

Respondent 9 vertelt dat het lastig is om zowel voor je mensen, als voor jezelf te zorgen. Onder 

het thema (zelf)zorgen ziet hij als iets wat besproken kan worden tijdens morele 

vormingslessen: 

 

“Neem even de compagniescommandant als voorbeeld, als er iets gebeurt in jouw 

compagnie, je raakt iemand kwijt in je compagnie, die ontvalt ons om wat voor reden 

dan ook. Dan maak je dat als eenheid mee, maar als compagniescommandant misschien 

nog des te meer. Want uiteindelijk ben jij verantwoordelijk voor die mensen. (…) Ja, ik 

denk, dat is heftig, want uiteindelijk moet je er in de eerste instantie zijn voor je mensen, 

hè? Iedereen helpen met dat verdriet te verwerken en dan pas komt er misschien een 

keer pas tijd voor jezelf. Dus op de verschillende niveaus is dat denk ik heel erg, ja, dus 

heel erg lastig en moet je daar wel iets van guidance voor krijgen, denk ik.” (R9) 

 

Door in morele vormingslessen te bespreken hoe je voor je ondergeschikten en daarbij ook voor 

jezelf kan zorgen kan je als officier bewuster worden van wat je belangrijk vindt om in deze 

situaties te doen. Op deze wijze kunnen officieren en ondergeschikten zichzelf beter staande 

houden als tegenslag zich voordoet. Dit valt onder het subdoel: Bewustwording als voeding 

voor je morele kompas, ten behoeve van geestelijke weerbaarheid. 

 Deze omgang met problemen en verlies van mensen vraagt een betrokkenheid van 

officieren. R10 ziet persoonlijke betrokkenheid als een kwaliteit: “Zonder die betrokkenheid 

kan je niet zo effectief zijn als dat je kan zijn met betrokkenheid.”. Andere respondenten 9 en 

11 noemen dit ook wel ‘mensgericht zijn’. Deze betrokkenheid heeft echter volgens respondent 

10 ook zijn grenzen. Namelijk, het zorgen voor de mensen over wie jij verantwoordelijkheid 

hebt kan jou zelf en je privéomstandigheden ook raken. Hier zit een spanning tussen het werk 

van een officier en diens privésituatie, zoals respondent 10 vertelt: 

 

I: “Je bent er dus niet alleen maar als functionaris in betrokken, maar ook als persoon.”  

R10: “En daar zit dan wel de achilleshiel.” 

I: “Waarom?” 

R10: “Omdat iedereen een breekpunt heeft. En op het moment dat jij zo persoonlijk 

betrokken bent én het loopt mis, dan kun je dus ook zelf in een dip komen. En ik heb 

dat ervaren. (…) Ik had helemaal nergens meer zin in en alles ging op dat moment stuk. 
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Ja, toen kon ik ook niet meer fatsoenlijk mijn werk doen, waarop ik op een gegeven 

moment heb staan schreeuwen tegen mijn leidinggevende, dat niemand snapt waar ik in 

godsnaam mee bezig ben. Hij zegt, weet je, ik snap heel goed waar je mee bezig bent. 

Je moet gewoon even stoppen, je moet gewoon naar huis. Ga naar je moeder toe. Dat is 

het enige wat echt belangrijk is. En dat was het enige juiste besluit wat hij heeft kunnen 

nemen. Want ik was toch niet meer effectief. Dus wat ik ook deed, het had het had niks 

uitgemaakt, maar dan zit je dus zo in die verantwoordelijkheidsbesef, betrokkenheid, 

dat het nergens meer meehelpt. Dus daarom zeg ik, het is ook een achilleshiel.” 

 

Respondent 11 sluit hier in eigen woorden op aan, waarbij hij benoemt dat dit expliciet een 

thema voor morele vormingslessen kan zijn: 

 

I: “Gaat het werk ten koste van dingen van zaken, dus voor jou als persoon, moet je er 

dingen voor opgeven?” 

R11: “Ja, dat denk ik wel, een stukje privé. Het is zo, het is toch een soort intrinsieke 

motivatie. Dat als mensen onder jouw zorgen worden gesteld dat je daar dan ook 

gewoon voor wil zorgen. Dus als ik op een donderdagavond gebeld wordt over iets wat 

er gebeurd is, en dat is toevallig gisteren twee keer gebeurd, dan ga ik zeggen morgen 

ben jij de eerste. Dus, dus ja, je offert daar wat voorop. Dan moet je relatie ook mee 

kunnen dealen. Nou en soms werkt dat nou goed. We kennen de verhalen van 

gescheiden militairen. Nou, die zijn dus, die zijn daar met bosjes. En dat is gewoon een 

stukje zorg voor de kameraden, zorgen voor je personeel, wat eigenlijk toch wel te allen 

tijde er moet zijn. Je moet ook klaar staan voor je mensen, ook wanneer het jou zelf 

even niet uitkomt. (…) Dat is wel echt een thema hoor. Hoe ga je leiderschap laten 

rijmen met privé? Voor de individuele militair geldt dat sowieso hè? Maar met alle 

respect, de soldaat is gewoon klaar met zijn opdrachten, klaar gaat naar huis en krijgt de 

dag daarna wel weer te horen op het appel wat hij moet doen. De leidinggevende niet. 

Die kan altijd verrast worden met iets van zijn personeel, wat er gebeurt. (…) Ik ben 

altijd bereikbaar voor mijn ondercommandant.” 

 

Opvallend in dit citaat valt te lezen dat het element ‘kameraadschap’ van de hiërarchische 

cultuur van defensie invloed heeft op hoe een officier als leidinggevende zijn werk vervult. In 

bovenstaand citaat geeft de verwachting die uit kameraadschap, het voor elkaar zorgen, komt 

een spanning tussen werk en privé. Tevens lijkt zelfzorg op het spel te staan door de spanning 
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tussen werk en privé. Door deze spanning te bespreken kunnen kapiteins en majoors nieuwe 

handelingswijzen leren kennen waardoor zij overeind kunnen blijven staan als tegenslag zich 

voordoet. Dit draagt bij aan het eerdergenoemde subdoel: Bewustwording als voeding voor je 

morele kompas, ten behoeve van geestelijke weerbaarheid. Ook toont dit citaat dat het als 

leidinggevende altijd bereid zijn voor ondergeschikten als onderdeel van het takenpakket van 

een officier wordt gezien. Door te reflecteren op de spanning tussen werk en privé kan 

gereflecteerd worden op hoe kapiteins en majoors invulling geven aan en zich verhouden tot 

dit element van hun taken. Dit draagt bij aan het subdoel: Bewustwording van je verhouding 

tot een opdracht. 

 

5.4.3 Tot besluit 

Uit bovenstaande citaten blijkt dat de zorg voor mensen over wie je verantwoordelijkheid hebt 

vragen kan oproepen omtrent wat een leidinggevende (het beste) moet doen, waar diens 

verantwoordelijkheid ligt, maar ook tot hoever deze verantwoordelijkheid gaat. Er kan spanning 

ontstaan tussen willen zorgen voor anderen, maar tegelijk ook willen zorgen voor jezelf als 

officier. Daarnaast kan het zorgen voor de militairen over wie jij verantwoordelijkheid hebt ook 

spanning geven in relatie tot de privésituatie, omdat het veel tijd en aandacht kan vragen. Om 

deze reden kan volgens meerdere respondenten het thema ‘Leiderschap: (Zelf)zorg’, met de 

subthema’s ‘Zorgen voor de existentiële levensgebeurtenissen van je mensen’; ‘Spanning: werk 

en privé’ bespreekbaar worden gemaakt tijdens morele vormingslessen, waardoor kapiteins en 

majoors zich kunnen oriënteren op wat juist is om te doen tijdens dit soort momenten. Dit draagt 

zoals eerder geschreven bij aan de subdoelen: Bewustwording van je verhouding tot een 

opdracht; Bewustwording als morele competentie; en Bewustwording als voeding voor je 

morele kompas, ten behoeve van geestelijke weerbaarheid. 
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6 Discussie 
In de discussie worden allereerst theoretische concepten uit het theoretisch kader in verband 

gebracht met de resultaten. In de resultaten is aan de hand van de interviews antwoord gegeven 

op de deelvragen: 

 

- Wat is het doel van morele vormingslessen aan kapiteins en majoors van de landmacht? 

- Wat zijn relevante thema’s volgens officieren voor morele vormingslessen aan kapiteins 

en majoors van de landmacht? 

 

Zowel de doelen als de thema’s van morele vormingslessen worden tegelijkertijd besproken 

zodat gekeken kan worden hoe deze zich verhouden tot de theorie. Vervolgens worden de 

methoden die in dit onderzoek zijn gebruikt en de beperkingen daarvan bediscussieerd.  

 

6.1 Resultaten in relatie tot theorie 

6.1.1 Voeden van het morele kompas, ten behoeve van geestelijke weerbaarheid 

Dit onderzoek toont dat zowel uit de resultaten als uit de theorie naar voren dat geestelijke 

weerbaarheid een doel is van de morele vorming van militairen. Geestelijke weerbaarheid wordt 

hierbij gedefinieerd als het om kunnen gaan met tegenkrachten en tegenslag en daarbij het 

behouden of verder ontwikkelen van menswaardigheid (Mooren, 2012; Duyndam 2011). Een 

respondent noemt overeenkomstig “opgewassen zijn tegen de condities waar we [militairen] 

soms mee geconfronteerd worden” (R10). Daarbij wordt zowel in theorie als door respondenten 

vertelt dat het ontwikkelen van een moreel kompas bijdraagt aan weerbaarheid. Vanuit Taylor 

(1989) kan gesteld worden dat het morele kompas militairen kan helpen om in de morele ruimte 

zich te oriënteren op het goede. Respondenten zelf omschrijven overeenstemmend dat het 

voeden van morele kompas veelal gaat over het reflecteren op wat juiste normen en waarden 

zijn die militairen kunnen uitdragen. Dit sluit ook aan op Hulsman en Mooren (2012) die stellen 

dat een militair beter in staat blijkt om schokkende gebeurtenissen een plek te geven wanneer 

die zijn identiteit en zijn normen en waarden goed doordacht heeft, wat een geestelijk verzorger 

tijdens morele vorming kan begeleiden (p. 143). 

 

6.1.2 Morele competentie 

Bovendien laat dit onderzoek zien dat deze omschrijving van een moreel kompas nauw 

verbonden is aan wat respondenten ‘morele competentie’ noemen. Volgens hen is het moreel 
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competenter maken van militairen onderdeel van het hoofddoel ‘bewustwording’. Dit wordt 

omschreven als het vermogen van militairen om zich bewust te worden welke 

keuzemogelijkheden zij in moreel geladen situaties hebben en dat zij hun gemaakte keuze 

kunnen verantwoorden als juist. Vanuit Rushton (2016) is moreel competent zijn onderdeel van 

geestelijke weerbaarheid. Zij schrijft namelijk dat een geestelijk weerbaar persoon 

keuzemogelijkheden ervaart rondom ethische uitdagingen, dilemma’s en onzekerheid om 

integriteit te behouden of herstellen en het eigen lijden te minimaliseren (Rushton, 2016, p. 

112). 

Verder beschrijven van Iersel en Wildering (2012) een moreel competent persoon als 

iemand die een verantwoorde balans heeft tussen persoonlijk geweten enerzijds en de positie, 

rol en taken als professional anderzijds (van Iersel & Wildering, 2012, p. 37). Tijdens de 

interviews komt veel naar voren dat respondenten spanning ervaren tussen het persoonlijke 

geweten en diens professionele rol en taken. Van Iersel, van Bruggen en de Boer (2013) 

schrijven eveneens dat geestelijk verzorgers veel te maken krijgen met vragen over hoe de 

militaire loopbaan zich verhoudt tot wat men zich bij het leven had voorgesteld (p. 8). 

Respondenten vertellen hierover dat binnen defensie veel gereflecteerd wordt op militair-zijn, 

maar dat er geen ruimte is voor hun persoonlijke kant. Hier valt authenticiteit en kwetsbaarheid 

onder, wat respondenten bespreekbaar willen maken tijdens morele vormingslessen. Door dit 

te bespreken kan bijgedragen worden aan de beoogde subdoelen van respondenten: 

‘bewustwording van je verhouding tot werk(gever) en ‘bewustwording van je verhouding tot 

een opdracht’. Deze spanning en subdoelen zijn tevens nauw verbonden aan wat van Iersel en 

Wildering (2012) ‘gewetensvorming’ noemen. Door deze vorming kunnen militairen namelijk 

gewetensvol handelen met het oog op behoud van hun persoonlijke morele integriteit. Zo wordt 

recht gedaan aan het militairzijn, wat onderdeel is van iemands identiteit. Maar ook aan zijn 

gehele identiteit van een persoon, buiten zijn werk om.  

Respondenten geven hierbij verdiepend inzicht dat de hiërarchische cultuur van invloed 

is op deze spanning. Kameraadschap en masculiniteit worden als kenmerken van de cultuur 

binnen defensie genoemd. De kameraadschap schept een nauwe verbondenheid en hechtheid. 

Hierdoor geven respondenten dat het moeilijk is om te zeggen wanneer iets tegen je eigen 

normen en waarden ingaat en je het er niet mee eens bent. Bijvoorbeeld gedrag van collega’s 

over beslissingen van de organisatie. Masculiniteit uit zich volgens respondenten in gerichtheid 

op (fysiek) presteren en standvastigheid. Dit brengt teweeg dat militairen soms over hun eigen 

grenzen gaan om prestaties te behalen. Ook worden twijfels en kwetsbaarheid niet altijd laten 

zien om standvastigheid uit te stralen. Dit leidt ertoe dat militairen niet hun integriteit behouden, 
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wat volgens van Iersel en Wildering (2012) gestimuleerd moet worden middels morele 

vorming. Vanuit theorie en interviews kan gesteld worden dat morele vormingslessen aandacht 

moeten besteden aan het bewust worden van de verhouding tot werk de organisatiecultuur.  

 

6.1.3 Organisatie versus individu 

Naast de spanning tussen militair zijn en jezelf zijn benoemen respondenten tevens dat spanning 

voorkomt tussen de organisatie en henzelf. Jacobs (2020) beschrijft dit als ‘morele spanning’ 

(p. 43). Hieronder valt in de woorden van de respondenten het botsen van belangen en 

verwachtingen tussen defensie als organisatie en de militair. Respondenten ervaren deze 

botsing ook in hun functie als leidinggevende, waarin zij keuzes moeten maken voor andere 

militairen.  

Overeenkomstig beschrijft de Graaff (2018) dat morele dilemma’s van militairen op 

uitzending veelal gaan over ‘dagelijkse dilemma’s’. Dit zijn onder andere situaties die 

gerelateerd zijn aan hun team of het werk. Hierin doen zich bijvoorbeeld dilemma’s voor over 

de opdracht die gegeven wordt of de regelgeving (de Graaff, 2018, p. 404). Hierin kan de 

opdracht en regels die moeten worden gevolgd botsen met belangen van militairen zelf, zoals 

respondenten aangeven.  

De DGV zelf benoemt gelijksoortige thema’s die binnen geestelijke verzorging worden 

besproken met militairen. Namelijk de thema’s carrièreopleiding, vragen over uitgezonden 

worden, omgang met hiërarchische verhoudingen, zich tekortgedaan voelen door meerderen, 

problemen in de samenwerking en gevoelens van onrecht voorgesteld (van Iersel, van Bruggen 

& de Boer, 2013, p. 8).28 Gezien de DGV en de Graaff in hun werk nauw betrokken zijn bij 

militairen zoals kapiteins en majoors is het niet opvallend dat deze thema’s overeenkomen met 

de resultaten uit de interviews. 

 Waar in het theoretisch kader niet verder wordt ingegaan op het thema ‘de omgang met 

hiërarchische verhoudingen’ vullen respondenten aan dat de hiërarchische cultuur bijdraagt aan 

de botsingen tussen belangen en verwachtingen. Zo wordt in deze cultuur bijvoorbeeld 

verwacht om hogerop te komen in de hiërarchie. Daar benoemen een aantal respondenten bij 

dat militairen hiervoor goed beoordeeld moeten worden. Dit brengt teweeg dat verlangens van 

de respondenten om bijvoorbeeld niet een bepaalde opdracht te volbrengen botst met wat de 

organisatie verwacht voor een goede beoordeling.  

 
28 Geestelijke verzorging Nederland. (z.j.) Diensten Geestelijke Verzorging. Geraadpleegd op 15 mei 2022 via 

https://geestelijkeverzorging.nl/wp-content/uploads/2021/05/infographic-defensie-def.pdf. 
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6.1.4 Leiderschap: een voorbeeldfunctie voor morele competentie 

Dit onderzoek laat zien dat een officier met een leidinggevende functie een voorbeeldfunctie 

moet zijn voor morele competentie. Zowel respondenten als theorie beschrijven dit (Carlon, 

2009; Bumbuc en Macovei, 2015; Noskov, in Piriyev, 2019). Respondenten benoemen dit 

tevens ook als thema om in lessen te bespreken.  

Meerdere respondenten benoemen dat kapiteins en majoors als leidinggevenden zich 

bewust moeten zijn van de invloed die zij op ondergeschikten hebben. Overeenstemmend 

vertellen Carlson (2009) en respondenten dat het een onderdeel is van het takenpakket van 

officieren om juiste normen en waarden over te dragen. Respondent 5 noemt officieren dan ook 

‘hoeders van moraliteit’. Overeenkomstig stellen Bumbuc en Macovei (2015) dat officieren 

moreel bewustzijn en moreel gedrag moeten aanwakkeren op individueel- en groepsniveau 

omdat militairen in opleiding zich nog niet bewust zijn van de morele eisen die defensie van 

hen vraagt. Om deze bewustwording te stimuleren noemen respondenten het deze 

voorbeeldfunctie als thema om te bespreken tijdens morele vormingslessen. 

Respondenten vullen aan op de theorie dat deze voorbeeldfunctie ook moet bijdragen 

aan het tegengaan van normvervaging onder militairen. In het theoretisch kader wordt 

normvervaging niet beschreven. Echte kan verondersteld dat theorie ook beoogd 

normvervaging tegen te gaan door als voorbeeldfunctie te fungeren omdat het morele 

reflecteren wordt aangemoedigd (Carlson, 2009, p. 61). 

 

6.1.5 Leiderschap: (zelf)zorgen 

Rondom leiderschap geven de respondenten verdiepend inzicht in dat situaties van 

ondergeschikten hen morele vragen en dilemma’s kan geven. Daarbij vragen zij zich af wat het 

juiste is om te doen voor de ondergeschikte(n) en zichzelf. Uit de interviews komt naar voren 

dat respondenten een groot verantwoordelijkheidsgevoel hebben voor het welzijn van hun 

ondergeschikten. Dit resulteert erin dat zij erg geraakt kunnen worden door overlijdens van 

ondergeschikten, dat soms langer op hun werk blijven of in privétijd ook bereikbaar zijn. 

Respondenten benoemen hierbij dat dit soms spanning tussen werk en privé geeft en zich 

afvragen hoe hier een gezonde balans in te hebben.  

 Hoewel in het theoretisch kader niet over deze spanning is geschreven is het verwant 

aan het doel geestelijke weerbaarheid. De vraag naar wat het juiste is om te doen omtrent dit 

spanningsveld kan worden gezien als een vraag naar hoe menswaardigheid voor 

ondergeschikten en jezelf overeind te houden of te bevorderen (Duyndam, 2011; Mooren, 

2012). Oftewel, het bespreken van het thema ‘leiderschap: (zelf)zorgen’ in morele 
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vormingslessen kan helpen beter te weten welke handelingen uit te voeren, tot waar 

verantwoordelijkheden liggen en hoe je ervoor kan zorgen dat je overeind kan blijven staan 

wanneer tegenslag zich voordoet. 

 

6.1.6 Contrast tussen theorie en resultaten 

Opvallend komt in de theorie veel naar voren dat militairen vooral morele uitdagingen ervaren 

rondom ‘grote, tragische dilemma’s (de Graaff, 2018). Deze dilemma’s gaan vaak over 

uitzendingen waar geweldsuitoefening plaatsvindt. Ook kunnen deze dilemma’s na 

geweldsuitoefening ervaren worden. Jacobs (2020) noemt dit ook wel situaties waarbij 

breukervaringen, morele spanningen, maatschappelijke grenssituaties of ontologische 

onzekerheid ervaren wordt (pp. 42-43). Deze dilemma’s kunnen als thema’s fungeren voor 

morele vormingslessen om militairen handelingsmogelijkheden te laten verkennen. Daardoor 

kunnen zij hun morele kompas voeden en geestelijk weerbaarder worden. 

 Opmerkelijk is echter dat slechts één respondent aangeeft dat situaties rondom 

geweldsuitoefening moeten worden besproken tijdens morele vormingslessen. Met als doel om 

militairen beter voor te bereiden op dit soort situaties. Hierbij noemt hij onder andere dat de 

vraag ‘hoe is het om iemand te doden?’ moet worden besproken. De overige tien respondenten 

stellen juist dat, in de woorden van de Graaff (2018), ‘dagelijkse dilemma’s’ moeten worden 

besproken. Daarbij zeggen een aantal respondenten dat zij genoeg voorbereid worden op 

geweldsuitoefening, maar juist niet op de dagelijkse gebeurtenissen. Dit zijn volgens hen 

situaties waarin leidinggeven, een voorbeeld moeten zijn, omgaan met botsende belangen en 

de spanning tussen professioneel zijn en jezelf zijn aan bod komen. 

 Hierbij is de verklaring te geven dat theorie zich niet toespitst op de specifieke praktijk 

van kapiteins en majoors maar op die van alle militairen. Waar kapiteins en majoors meestal 

uitzendervaring hebben geld dit niet voor nieuwe, jonge militairen. Mogelijk is dit thema voor 

hen daarom relevanter. De resultaten uit de interviews zijn meer toegespitst op deze specifieke 

praktijk, waardoor de eerder beschreven ‘dagelijkse dilemma’s’ eerder als relevante thema’s 

kunnen worden bezien.  
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6.2 Reflectie op methoden 
Ten eerste had de werving van de respondenten kenmerken van zowel een aselecte als een 

sneeuwbalsteekproef. Deze werving heeft als gevolg dat een groot deel van de populatie de 

mogelijkheid heeft gehad om deel te nemen. Dit vergroot de betrouwbaarheid. Echter brengt 

dit ook teweeg dat enkel mensen reageren die willen praten over het onderwerp. Hierdoor blijft 

een deel van de populatie buiten beschouwing. Dit betekent dat de resultaten mogelijk niet 

representatief zijn voor de hele doelgroep. 

Daarbij zijn de antwoorden van de respondenten interpretaties en subjectief. Dit is 

bekeken vanuit een constructivistische positie. Dit betekent dat bevindingen nooit 

generaliseerbaar zijn. Hoewel dit een beperking is, is deze kennis belangrijk om inzicht te 

krijgen in het perspectief van militairen zelf. De resultaten geven een beeld van wat het 

perspectief is binnen de populatie. Dit geeft inzichten in welke doelen en thema’s van belang 

kunnen zijn om morele vormingslessen te bespreken. Dit kwalitatieve onderzoek draagt 

ondanks de beperkende positie dus wel bij aan kennis over doelen en thema’s van morele 

vormingslessen. 

 Een derde beperking is dat de analyse door één onderzoeker is uitgevoerd. Codes en 

resultaten zijn niet bediscussieerd met andere onderzoekers. Vanuit de constructivistische 

positie gezien zijn de resultaten interpretaties van de onderzoeker. Gezien een onderzoeker 

vanuit eigen referentiekaders werkt worden resultaten gekleurd. Om zo betrouwbaar mogelijke 

resultaten te leveren zijn transcripten van de interviews gemaakt en zijn deze middels ATLAS.ti 

geanalyseerd. Toch moet de kanttekening gemaakt worden dat de uitkomsten van een 

kwalitatief onderzoek van één onderzoeker betwistbaar kunnen zijn. 

Vooraf was beoogd enkel kapiteins en majoors te interviewen. Uiteindelijk zijn ook 

twee eerste luitenants geïnterviewd. Vooraf leken zij geschikt doordat zij zelf over 

praktijkervaring bezitten en inzicht hebben in de ervaring van kapiteins en majoors. Achteraf 

komt opmerkelijk naar voren dat de respondent die als enige aangaf dat situaties rondom 

geweldsuitoefening moeten worden besproken als thema tijdens morele vormingslessen een 

eerste luitenant is. De overige respondenten, wel kapiteins en majoors, benoemden dit niet als 

relevant thema voor hun doelgroep. Hierdoor kan bevraagd worden of eerste luitenants wel 

geschikt waren om in de steekproef toe te voegen. Anderzijds is het niet bekend of hij dit thema 

noemt door de rang en de daarbij horende praktijk waar hij in zit. Mogelijk heeft zijn dienstvak 

of ervaringen van hemzelf of van zijn omgeving hier invloed op. Meerdere respondenten 

hebben immers benoemd dat het per dienstvak kan verschillen wat voor cultuur heerst. Hierdoor 



 71 

kan een thema wel door een respondent worden erkent maar hoeft deze niet voor een andere 

respondent te gelden. 

Verder was vooraf een onderbouwde topiclijst opgesteld om betrouwbaarheid te 

genereren. Tijdens de interviews werd duidelijk dat niet alle respondenten expliciet vertelden 

wat een doel of thema voor morele vormingslessen voor kapiteins en majoors moet zijn. Na de 

vraag ‘waarom heb je besloten om deel te nemen aan dit onderzoek?’ kwamen respondenten 

enerzijds met ervaringen waarvan zij aangaven dat het besproken moet worden, niet specifiek 

in morele vormingslessen. Anderzijds zeiden respondenten soms “omdat ik wel wat over 

vorming te zeggen heb”, waarna voorbeelden werden gegeven van momenten in hun werk waar 

zij het niet mee eens waren. Het ontbrak hierbij soms dat respondenten niet aangaven dat het 

een doel of thema van morele vormingslessen door geestelijk verzorgers moest zijn. Hierdoor 

kan bevraagd worden of de resultaten daadwerkelijk antwoord geven op welke doel en thema’s 

relevant zijn voor deze specifieke context. Om toch bruikbare resultaten te genereren is in de 

interviews meerdere keren door de interviewer benoemd: “In het kader van dit onderzoek, 

rondom morele vormingslessen aan kapiteins en majoors…” en “Als we het hebben over morele 

vormingslessen van geestelijk verzorgers…”.  

Aanvullend was het interessant dat een grote meerderheid van de respondenten ook 

thema’s benoemden voor jonge militairen, die in de opleiding zitten of daar net vanaf komen. 

Bijvoorbeeld de spanning als je net aan een opleiding begint of een eerste oefening of 

uitzending gaat meemaken. Respondenten deelden deze thema’s doordat zij gingen vertellen 

over ervaringen uit hun loopbaan. Echter zijn dit geen thema’s voor kapiteins of majoors. Deze 

opmerkingen zijn daarom buiten beschouwing gelaten in de resultaten. Hoewel vooraf een 

informatiebrief is gestuurd en een topiclijst is opgesteld om gerichte antwoorden te krijgen 

bleek dus toch ruimte om het onderwerp en de vragen voor een bredere doelgroep te 

interpreteren. Mogelijk had de doelgroep in de interviews (aan het begin) meer nadrukkelijk 

moeten worden benoemd. Middels de eerdergenoemde opmerkingen “In het kader van dit 

onderzoek, rondom morele vormingslessen aan kapiteins en majoors…” en “Als we het hebben 

over morele vormingslessen van geestelijk verzorgers…” werd tijdens het interview geprobeerd 

met de respondenten te praten over de beoogde doelgroep. 

Tot slot werd eerder in methoden (p. 31) de brugfunctie van Tobias Karsten beschreven. 

Zoals aangegeven werd dit als zeer waardevol ervaren om de perspectieven van officieren te 

kunnen begrijpen en bevragen in interviews. Door respondenten beter te kunnen begrijpen kon 

de onderzoeker, samen met Karsten, gerichtere vragen stellen over de ervaring van 

respondenten. Zo werd betrouwbare informatie gegenereerd. Vanuit theorie wordt 
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overeenkomstig gesteld dat de aanwezigheid van een derde partij in een interview voordelen 

kan hebben (Quetulio-Navarra, van der Vaart en Niehof, 2015). Echter blijft de vraag in 

hoeverre de aanwezigheid van Karsten de respondenten heeft beïnvloed door zijn 

aanwezigheid. Mogelijk waren andere relevante resultaten verkregen als Karsten niet aanwezig 

was. 
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7 Conclusie 
In deze conclusie wordt antwoord gegeven op de hoofdvraag en bijbehorende deelvragen. Dit 

zal worden beschreven door een bespreking van dit onderzoek in haar geheel.  

Dit onderzoek is ontstaan door een gebrek aan kennis over het doel en relevante thema’s 

voor morele vormingslessen van geestelijk verzorgers bij defensie. Naast dat publicaties deze 

kennislacune toonden gaf de Diensten Geestelijke Verzorging (DGV) van defensie zelf ook aan 

deze specifieke kennis te missen. Binnen defensie wordt getracht meer inzicht hierin te krijgen. 

Tevens is deze kennis urgenter geworden omdat dit jaar nieuwe morele vormingslessen zijn 

toegevoegd in de kapiteinsopleiding van de landmacht door geestelijk verzorger Tobias 

Karsten. Aanvullend beoogt Karsten ook morele vormingslessen te integreren in de 

majoorsopleiding van de landmacht. Om deze reden richt dit onderzoek zich op de hoofdvraag. 

  

Wat zijn het doel en relevante thema’s voor morele vormingslessen van geestelijk verzorgers 

aan kapiteins en majoors van de landmacht? 

  

Deze hoofdvraag is onderzocht middels kwalitatief onderzoek met een interpretatieve 

benadering. Daarbij werd de hoofdvraag onderzocht vanuit een constructivistische positie. 

Hiervoor stonden ideeën en ervaringen van elf respondenten centraal. Om gerichter te 

onderzoeken is de hoofdvraag in de volgende deelvragen opgedeeld: 

  

- Wat is het doel van morele vormingslessen aan kapiteins en majoors van de landmacht? 

- Wat zijn relevante thema’s volgens officieren voor morele vormingslessen aan kapiteins en 

majoors van de landmacht? 

  

De elf militairen die hiervoor werden geïnterviewd bestonden uit eerste luitenants, kapiteins en 

majoors van de landmacht. Middels halfgestructureerde diepte-interviews werden zij bevraagd 

over het doel van morele vormingslessen en wat voor thema’s zij tegenkomen tijdens hun werk 

die relevant zijn om te bespreken. De vragen waren vooraf aan de hand van een theoretisch 

kader opgesteld en in een topiclijst samengevoegd. Vervolgens zijn de interviews middels 

thematische analyse geanalyseerd om resultaten te genereren. 

Uit de interviews blijkt dat bewustwording als het doel van morele vormingslessen 

wordt gezien. Dit houdt volgens respondenten in dat militairen leren omgaan met morele vragen 

en dilemma’s die zij ervaren. Bewustwording wordt hierbij op verschillende manieren 

omschreven. Namelijk als: 
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- Bewustwording van je verhouding tot werk(gever); 

- Bewustwording van je verhouding tot een opdracht; 

- Bewustwording van je taak als leidinggevende omtrent moreel reflecteren van je 

ondergeschikten; 

  

Tevens wordt bewustwording ook door respondenten benoemd als ‘morele competentie’ en als 

‘voeding voor je morele kompas, ten behoeve van geestelijke weerbaarheid’.  

Overeenkomstig wordt in literatuur geschreven dat geestelijke weerbaarheid het doel 

van de morele vorming is van militairen (Mooren, 2012). Daarbij wordt zowel in theorie als 

door respondenten benoemd dat de nauw verbonden begrippen ‘moreel kompas’ en ‘morele 

competentie’ deze weerbaarheid versterken. Deze begrippen houden namelijk in dat militairen 

in staat zijn te reflecteren op normen en waarden en hierdoor handelingsmogelijkheden in 

morele situaties ervaren. Daarbij kunnen militairen tevens hun keuze van handelen 

verantwoorden. In de woorden van de filosoof Taylor (1989) kunnen militairen zich hierdoor 

oriënteren in de morele ruimte, wat als gevolg kan hebben dat militairen zich geestelijk 

weerbaarder voelen. Deze weerbaarheid kan bestaan uit dat militairen zich beter weten te 

verhouden tot hun werk(gever) en de opdrachten die zij moeten uitvoeren. Hieruit blijkt dat de 

subdoelen geen losstaande elementen van bewustwording zijn, maar nauw aan elkaar 

verbonden. 

Daarnaast laten de resultaten zien dat de leidinggevende rol van militairen zowel als 

doel en als thema’s van morele vormingslessen belangrijk is. Niet alleen respondenten maar 

ook theorie (Carlon, 2009; Bumbuc en Macovei, 2015; Noskov, in Piriyev, 2019) toont dat een 

officier zoals een kapitein of majoor een voorbeeld moet zijn richting diens ondergeschikten 

om hen moreel competenter te maken. Het bewust worden van deze voorbeeldfunctie is daarom 

in dit onderzoek als subdoel van morele vormingslessen beschreven. De resultaten laten daarbij 

zien dat deze voorbeeldfunctie tevens als thema moet worden besproken om kapiteins en 

majoors bewust te maken van deze voorbeeldfunctie. Respondenten geven hierbij verdiepend 

inzicht in dat deze voorbeeldfunctie belangrijk is om normvervaging van ondergeschikten te 

aan te pakken. 

De tweede deelvraag wat zijn relevante thema’s volgens officieren voor morele 

vormingslessen aan kapiteins en majoors van de landmacht? heeft als resultaat dat er drie 

hoofdthema’s zijn. De hierboven beschreven voorbeeldfunctie voor morele competentie als 
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leidinggevende is hier een thema van. De overige twee thema’s zijn ‘Organisatie versus 

individu’ en ‘Leiderschap: (zelf)zorgen’. 

Onder het subthema ‘Leiderschap: (zelf)zorgen’ wordt omschreven dat de 

leidinggevende taak niet alleen inhoudt dat kapiteins en majoors een voorbeeldfunctie hebben, 

maar dat zij ook behoren te zorgen voor hun ondergeschikten. De resultaten laten inzien dat 

deze zorgt kapiteins en majoors morele dilemma’s geeft waarin zij zich afvragen wat het juiste 

is om te doen voor de ondergeschikte(n) en henzelf. Opvallend is dit spanningsgebied niet 

gevonden in theorie. Deze spanning komt voor uit dat kapiteins en majoors leidinggeven 

moeten geven en hun ondergeschikten moeten ondersteunen als zij kampen met problemen. 

Echter brengt het hebben van verantwoordelijkheidsgevoel hierover teweeg dat kapiteins en 

majoors de last van de problemen ook dragen. Dat vraagt een bewustwording van hoe het 

zorgen voor ondergeschikten kan overeenkomen met zorgen voor jezelf, waardoor 

menswaardigheid van beiden overeind kan blijven staan als tegenslag zich voordoet. Met 

andere woorden is dit een thema wat kan worden besproken om geestelijke weerbaarheid van 

zowel de kapitein of majoor zelf als diens ondergeschikten te bevorderen. 

Het thema ‘Organisatie versus individu’ omvat twee grote spanningsvelden waar 

kapiteins en majoors morele vragen en dilemma’s in ervaren. Namelijk de botsing van belangen 

en verwachtingen van de organisatie en de militair zelf en de spanning tussen militair zijn en 

jezelf kunnen zijn. Overeenkomstig komen deze ‘morele spanningen’, zoals gedefinieerd door 

Jacobs (2020), voor in theorie (de Graaff, 2018; van Iersel, van Bruggen & de Boer, 2013).  

Vernieuwend inzicht vanuit de interviews is de specifieke context van kapiteins en 

majoors en hoe de cultuur van defensie invloed heeft op deze spanningen. De cultuur wordt 

hiërarchisch genoemd en gekenmerkt door masculiniteit en kameraadschap. Deze cultuur zorgt 

volgens de respondenten ervoor dat militairen ervaren dat wat de organisatie verwacht en 

uitstraalt niet overeenkomt met wat de militair zelf beoogt. Daarbij impliceren hiërarchie en 

kameraadschap dat je niet tegen de stroming in gaat, wat het zich uitspreken tegen belangen en 

verwachtingen bemoeilijkt. Ruimte voor authenticiteit en kwetsbaarheid van mensen die 

militair werk beoefenen ontbreekt hierdoor. Om wel ruimte te geven aan authentiek en 

kwetsbaar zijn worden deze als subthema benoemd om te bespreken tijdens morele 

vormingslessen. Dit heeft tot doel kapiteins en majoors bewuster te maken van de 

spanningsvelden die zich in het thema ‘Organisatie versus individu’ voordoen. Hierdoor wordt 

het moreel kompas gevoed, waardoor kapiteins en majoors moreel competenter en geestelijk 

weerbaarder kunnen worden in hun werk. Dit houdt ook in dat kapiteins en majoors zich beter 

kunnen verhouden tot hun werk(gever) en opdracht.  
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  Met bovenstaande kennis in acht genomen is in het kort het antwoord op de hoofdvraag 

wat zijn het doel en relevante thema’s voor morele vormingslessen van geestelijk verzorgers 

aan kapiteins en majoors van de landmacht? als volgt:  

 

Het doel van morele vormingslessen is het bewustzijn vergroten van kapiteins en majoors op 

het gebied van hun verhouding tot: werk(gever), opdrachten en hun taak als leidinggevende 

omtrent moreel reflecteren van je ondergeschikten. Dit houdt in dat de morele competentie 

wordt versterkt en het morele kompas van kapiteins en majoors wordt gevoed. Hierdoor wordt 

hun geestelijke weerbaarheid vergroot. Om aan deze doelen bij te dragen is het relevant om de 

volgende thema’s te bespreken: Organisatie versus individu; Leiderschap: een voorbeeld voor 

morele competentie; en Leiderschap: (zelf)zorgen. Daarin bevinden zich subthema’s die inzicht 

geven in specifieke elementen van deze hoofdthema’s. 

 

Tot slot bevat dit onderzoek een aantal beperkingen waardoor de uitkomsten discutabel kunnen 

worden genoemd op het gebied van betrouwbaarheid en validiteit. Namelijk werving van de 

respondenten en de uiteindelijke steekproef, dat slechts een onderzoeker de resultaten heeft 

gevormd, het gebruik van de topiclijst, de aanwezigheid van een derde partij tijdens de 

interviews en dat kwalitatieve (subjectieve, interpretatieve) data centraal staat. Desalniettemin 

is getracht een beeld te geven van de ervaringen en betekenissen die officieren delen omtrent 

het doel en thema’s van morele vormingslessen, wat kenmerken is voor kwalitatief onderzoek. 
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8 Aanbevelingen 

8.1 Aanbevelingen voor vervolgonderzoek 
In dit onderzoek is gebruik gemaakt van thematische analyse. Hierbij is vooral gelet op wat 

respondenten expliciet vertellen. Daarnaast kan het ook interessant zijn om dezelfde hoofdvraag 

te onderzoeken aan de hand van narratieve analyse. Narratieven, de verhalen die iemand vertelt, 

weerspiegelen ervaringen van mensen (Becker, 1997, p. 25). Hierdoor kan verkent worden wat 

voor betekenissen respondenten aan hun ervaringen toekennen, en wat de woordkeuze van 

respondenten kan impliceren. Dit geeft een dieper inzicht in de verhalen van de respondenten. 

Een vorm van narratieve analyse is door de meerstemmigheid van respondenten te analyseren 

(Avelin, Gillespie & Cornish, 2015). In dit onderzoek is bijvoorbeeld de spanning tussen 

militair zijn en jezelf zijn aan bod gekomen. Dit zijn meerdere ‘stemmen’ van respondenten die 

praten. Middels meerstemmigheid te analyseren kan verdiepend inzicht verkregen worden in 

deze stemmen en wat zij betekenen voor de resultaten. 

Verder worden zoals in de probleemstelling geschreven morele vormingslessen 

momenteel enkel in de initiële opleidingen en de kapiteinsopleiding gegeven. In andere 

vervolgopleidingen voor onderofficieren of officieren ontbreken morele vormingslessen. Nu 

dit onderzoek inzicht geeft in waar morele vormingslessen voor kapiteins en majoors over 

moeten gaan is het aanvullend interessant om te verkennen wat morele vormingslessen in 

andere vervolgopleidingen kunnen bieden aan militairen. Hier spelen mogelijk andere thema’s. 

De opzet van dit onderzoek kan worden aangepast en ingezet om dit bij andere rangen of 

onderdelen binnen defensie te onderzoeken.  

Daarnaast was in het beginstadium van dit onderzoek de intentie data te verzamelen via 

focusgroepen in plaats van individuele interviews. Dit zijn groepsinterviews met een specifiek 

onderwerp waarin gebruik wordt gemaakt van de sociale interactie tussen de deelnemers 

(Boeije, 2016, p. 81). De meerwaarde van focusgroepen is dat respondenten kennis kunnen 

uitwisselen. Dit kan data geven die niet in individuele interviews naar voren komt. Mocht meer 

onderzoek gaan plaatsvinden voor bijvoorbeeld andere vervolgopleidingen voor 

onderofficieren en officieren kan gebruik gemaakt worden van deze methode.  

Tot slot is het interessant om verder te onderzoeken welke vorm van onderwijs hier het 

beste bij past. Nu het doel en de thema’s van morele vormingslessen van geestelijk verzorgers 

aan kapiteins en majoors van de landmacht zijn onderzocht kan gekeken worden naar de 

uitvoering hiervan. Bijvoorbeeld werken met casuïstiek, groepsgesprekken of huiswerk.  
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8.2 Aanbevelingen voor de beroepspraktijk 
Dit onderzoek draagt bij aan morele vormingslessen voor kapiteins en majoors. Het doel en de 

thema’s die naar voren zijn gekomen worden aanbevolen om te bespreken tijdens morele 

vormingslessen aan kapiteins en majoors van de landmacht.  

Met behulp van meer onderzoek kunnen tevens morele vormingslessen in andere 

opleidingen worden gevormd. Zo ontstaat een rode draad van morele vorming voor de militair 

vanaf het begin van zijn carrière tot de functie waar hij of zij eindigt. Daarbij is het van 

meerwaarde dat geestelijk verzorgers die deze lessen geven met elkaar bespreken wat wordt 

besproken tijdens deze lessen. Zo wordt overlap van thema’s voorkomen en worden thema’s 

die bij bepaalde momenten in de loopbaan horen op het juiste moment besproken. 

 Daarnaast is het interessant om te kijken of het van meerwaarde is als een lessenreeks 

gegeven wordt waarin de thema’s in een lijn worden besproken. Hierdoor kunnen de diverse 

thema’s die uit dit onderzoek naar voren gekomen zijn aan bod komen. Mogelijk kunnen morele 

vormingslessen niet alleen tijdens de opleiding voorkomen, maar meerdere keren per jaar 

terugkomen. Zo wordt morele kompas constant gevoed waardoor bewustwording gestimuleerd 

wordt. 

Verder moet in de morele vormingslessen rekening gehouden worden met de 

verschillende dienstvakken waar kapiteins en majoors zich in bevinden. Uit de resultaten komt 

naar voren dat het per dienstvak kan verschillen wat voor cultuur heerst, waardoor mogelijk een 

thema voor een officier nuttiger is om het te bespreken dan voor een ander. Vooraf 

inventariseren waar kapiteins en majoors werken kan handig zijn. 

 Tot slot is het interessant dat leidinggeven een element is wat veel naar voren komt in 

de thema’s. Mogelijk kunnen morele vormingslessen in samenspraak met een kapitein of 

majoor aan een hele groep gegeven worden. Dit is zowel de leidinggevende als de militairen 

waar hij of zij verantwoordelijkheid over heeft. Hierdoor kan men samen moreel vormen, wat 

bijdraagt aan het thema ‘Leiderschap: een voorbeeldfunctie voor morele competentie’. 
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Bijlagen 

A - Informatiebrief respondenten 
 
Extra informatie over deelname aan het onderzoek naar relevante thematieken voor morele 
vormingslessen 
 
Een van de taken van de Geestelijke Verzorging (GV) binnen defensie is het aanbieden van 

bijeenkomsten Morele Vorming (MV). In de initiële opleidingen zit MV standaard in het curriculum. Bij 

opleidingen verder in de loopbaan is dit nog niet altijd zo. Om te bepalen wat thema’s zijn die aan bod 

moeten komen tijdens de bijeenkomsten MV binnen voortgezette officiersopleidingen, is i.s.m. de 

Universiteit voor Humanistiek (UvH) een onderzoek opgezet. In dit onderzoek wordt geïnventariseerd 

we volgens militairen aan bod moet komen als het gaat om Morele Vorming. Dit onderzoek wordt 

uitgevoerd door masterstudent Niamh Hermsen, ter afronding van de master Humanistiek aan de UvH. 
Om informatie te verzamelen zal zij, in samenwerking met Tobias Karsten, interviews uitvoeren. 

 

Een interview duurt ongeveer 1 uur en zal worden opgenomen om uitsluitend gegevens nauwkeurig te 

kunnen verwerken voor het onderzoek. De opname zal worden bewaard op een beveiligde schijf van 

de UvH. Je deelname aan het interview is geheel vrijwillig, je kan te allen tijde aangeven dat je wilt 

stoppen of dat je niet wilt dat jouw gegevens in het onderzoek worden gebruikt. Tot 3 weken na het 

interview kan je aangeven dat je jouw toestemming intrekt. 

 
Verder zullen vertrouwelijke informatie persoonsgegevens, zoals naam en functie, anoniem worden 

gemaakt zodat privacy beschermd blijft. Namen worden bijvoorbeeld vervangen door getallen. 

 

Uiteindelijk worden de resultaten van dit onderzoek verwerkt in de masterscriptie van Niamh Hermsen 

en mogelijk in een wetenschappelijke publicatie. De belangrijkste uitkomsten zullen met jou worden 

gedeeld.  

 

Als je wilt deelnemen aan dit onderzoek wordt vooraf aan het interview gevraagd een 
toestemmingsformulier te ondertekenen. Dit formulier toont onder andere dat je akkoord gaat met het 

interview, dat je weet hoe het interview gebruikt gaat worden voor onderzoek en dat je op de hoogte 

bent dat er vertrouwelijk met gegevens om gegaan zal worden.  

 

Bij vragen en twijfels kan je contact opnemen met Tobias Karsten en Niamh Hermsen. 
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B - Toestemmingsverklaring formulier  

Naam: .................................................................................................................................................... 

Rang en dienstvak: ................................................................................................................................ 

Ik stem hierbij in om op [datum interview] door Niamh Hermsen geïnterviewd te worden in het kader 
van haar masterscriptie voor de master Humanistiek. Daarbij ga ik akkoord met dat het interview 

opgenomen worden en bewaard wordt op een beveiligde schijf van de Universiteit voor Humanistiek.  

Ik verklaar hierbij dat het doel, de aard en methode van dit onderzoek duidelijk zijn. Ik stem geheel 
vrijwillig in met deelname aan dit onderzoek. Daarbij behoud ik het recht om deze instemming in te 

trekken zonder dat ik daarvoor verantwoording moet worden afgelegd. Ik weet dat ik op elk moment 

mag stoppen met deelnemen.  

Ik weet dat mijn naam niet wordt gebruikt in de transcripten van de opnames en dat informatie uit het 

interview geanonimiseerd wordt. Indien onderzoeksresultaten worden gebruikt in wetenschappelijke 

publicaties, dan wel op een andere manier openbaar worden gemaakt, zal dit volledig geanonimiseerd 

gebeuren. Persoonlijke gegevens worden niet door derden ingezien. 

Mocht ik verdere informatie willen krijgen, nu of in de toekomst, kan ik mij wenden tot onderzoeker 

Niamh Hermsen, via Niamh.Hermsen@student.uvh.nl. 

 

Naam deelnemer : ........................................................  

Handtekening : .............................................................   Datum: ___/___/___ 

 

Naam onderzoeker : ........................................................  

Handtekening : ................................................................ Datum: ___/___/___  
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C - Topiclijst 
 
Wat zijn het doel en relevante thema’s voor morele vormingslessen van geestelijk verzorgers 

aan kapiteins en majoors van de landmacht? 

 

Introductie  

�  Voorstellen  

�  Introduceren (doel van het) onderzoek  

�  Wat is morele vorming?  

~ Morele vorming beoogt het versterken van de morele integriteit (handelen in 

overeenstemming met je normen en waarden) en de morele competentie van de militair. 

Morele competentie is de bekwaamheid en de bereidheid om militaire taken op moreel 

verantwoorde wijze uit te voeren, op het eigen handelen te kunnen reflecteren en er 

verantwoording van af te leggen. Tijdens het werken bij defensie kan je je namelijk in 

moeilijke situaties begeven en moet je keuzes kunnen maken over hoe je gaat handelen 

en wat je daarbij als goed beoordeelt, want wat het juiste is om te doen in een bepaalde 

situatie staat niet altijd vast. Tijdens morele vormingslessen leer je door reflectie bewust 

om te gaan met wat jij belangrijk en goed vindt, oftewel jouw waarden, waardoor je op 

de moeilijkste momenten minder verrast wordt, omdat je jezelf (als leider) steeds beter 

kent, wat kan bijdragen aan het tijdens en achteraf goed voelen bij de gemaakte keuze 

(in plaats van twijfel, schuld of schaamte). 

Ø Bij onduidelijkheid een voorbeeld vragen of geven, omtrent een moreel dilemma. 

�  Vertrouwelijkheid en veiligheid (bepaal je grenzen, niets wordt gedeeld met derden) 

�  Toestemmingsverklaring formulier  

�  Opname (gebruik voor beveiligde, anonieme data) 

�  Verwachtingen 

 ~ Het gaat om het verzamelen van belangrijke thema’s  

 ~ Onderzoeker stelt soms vragen, ter verdieping van wat wordt gezegd 

�  Na afloop behoefte om met iemand te praten: dit kan met Tobias Karsten, of eigen 

geestelijk verzorger. 
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Aandachtspunten: 

- Antwoorden vertalen naar doelen en thema’s voor morele vormingslessen; 

- Rolverdeling: Niamh stelt (kern)vragen, Tobias is voornamelijk brug tussen respondent 

en Niamh. 

 

Interview  

§ Je bent benaderd om deel te nemen aan dit onderzoek middels een interview, waarom heb 

je besloten om mee te doen?  

 

§ Vanuit je eigen ervaring, wat voor voorkennis, vaardigheden, inzichten of houding vind jij 

nodig om (moeilijke) keuzes te maken in je werk om je werk te kunnen blijven doen en oké 

te zijn met de keuzes die jij in je werk maakt? Zowel als militair, maar ook als persoon, 

wanneer je niet aan het werk bent.  

- Waarom? 

 

§ Wat waren morele momenten tijdens je werk waar je niet op voorbereid was? (Dit kan 

tijdens een uitzending zijn, maar ook tijdens werk in Nederland). Wanneer bijvoorbeeld een 

moreel dilemma zich voordoet, jij de leiding hebt en moet beslissen wat het goede is om te 

doen. 

- Hoe zou je hier vooraf op voorbereid willen zijn? 

-  Hoe zou je anderen (toekomstige kapiteins en majoors) voor dit soort momenten willen 

behoeden? 

 

§ Wat waren (de meest nijpende) momenten waarin je je afvroeg wat is het juiste om te doen? 

(Dit kan tijdens een uitzending zijn, maar ook tijdens werk in Nederland) 

- Hoe zou je hier vooraf op voorbereid willen zijn? Hoe zou je anderen op dit soort 

momenten willen voorbereiden? 

 

§ (Nu wij hebben gepraat over momenten waar je niet voorbereid op was, en ook moeilijke 

momenten, in relatie tot morele vormingslessen die vooraf aan dit soort gebeurtenissen 

kunnen worden gegeven) Wat vind jij belangrijke thema’s die besproken moeten worden 

tijdens morele vormingslessen? (Denk aan eerdere morele vormingslessen, complexe 

situaties, dilemma’s) 

- Waarom? 
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- Zijn er verder (aanvullende) thema’s? Wat had jij tijdens morele vormingslessen willen 

leren om je werk te kunnen doen en oké te zijn met de keuzes die je in je werk maakt? 

       - Waarom?  

 

§ Wat wil je meegeven aan toekomstige collega’s, op het gebied van morele vorming? 

- Als je zelf een les zou mogen geven over morele vorming, wat zou je dan bespreken?  

     - Waarom? 

- Welke thema’s wil jij behandeld zien worden in morele vormingslessen voor 

toekomstige kapiteins en majoors? 

 

§ Hebben wij alle belangrijk thema’s verzameld? Wil je nog iets delen? 

 

Ø Na afloop behoefte om met iemand te praten: dit kan met Tobias Karsten, of eigen 

geestelijk verzorger. 
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