MARINIER

JE MOET HET MAAR KUNNEN
Mariniers gaan verder dan iedereen voor mogelijk houdt. Denk je dat jij
het kunt? Bereid je dan voor op de verschillende onderdelen van de Marinier Selectie
Test (MAST). Waarom we je zo uitgebreid testen en wat je kunt verwachten
leggen we graag even uit.

WAAROM TESTEN WE?
Mariniers moeten sterk zijn. Fysiek, maar ook mentaal. Je moet tot het uiterste
kunnen gaan, doorgaan als het tegenzit, respectvol met mensen omgaan
en vooral een ijzersterke teamspeler zijn. Wij willen weten of jij al deze
eigenschappen in je hebt én of je ze verder kunt ontwikkelen. De MAST geeft ons
daar een goed beeld van. Ook wordt duidelijk of je de Eerste Militaire Vorming
Mariniers (EMVMARNS) aankunt.

JE EERSTE STAPPEN
1 VOORBEREIDING

2 MAST

Je hebt de fitheidstest met goed
gevolg afgelegd en een uitnodiging
voor de MAST ontvangen. Het
online trainingsschema op
werkenbijdefensie.nl/marinier kan
ook nu nog een goede hulp zijn om
te blijven trainen voor de MAST.
Want ook hier wordt er fysiek veel van
je gevraagd.

Mariniers moeten natuurlijk fysiek
sterk zijn. De MAST wordt afgenomen
op de Van Ghent Kazerne in Rotterdam.
Je moet:
• in 12 minuten minimaal 2.700 meter
hardlopen (coopertest)
• minimaal 4 pull-ups
• minimaal 30 push-ups
• minimaal 30 sit-ups uitvoeren
• een cross country obstacle run
volbrengen

MARINIER BIJ DEFENSIE

Je moet deze selectietest halen om
verder te kunnen met het keuringstraject om marinier te worden. De Marinier Selectietest heeft twee doelen:
• Jij ervaart hoe leven en werken bij het
Korps Mariniers eruitziet. Je krijgt een
realistisch beeld van hoe het er straks
aan toegaat en wat je moet kennen en
kunnen.
• Wij bekijken tijdens de MAST of je het
in je hebt om marinier te kunnen
worden en of je met goed gevolg de
EMV- en EVO-opleidingen af kunt
ronden. De MAST duurt tweeënhalve
dag.

Meer info, filmpjes en het trainingsschema vind je op

WERKENBIJDEFENSIE.NL/KORPSMARINIERS

BEKIJK VIDEO

Je begrijpt dat de MAST al een behoorlijke uitdaging is. We testen
je intensief op je fysieke staat (kracht en uithoudingsvermogen) en
op zes belangrijke marinierscompetenties: samenwerken, verantwoordelijkheid,
initiatief, leervermogen, zelfstandigheid en resultaatgerichtheid.

JE FYSIEKE GESTELDHEID EN DE ZES
COMPETENTIES WORDEN GETEST MET:
1 EEN PT-SESSIE (PHYSICAL TRAINING:
2
3
4

De onderdelen worden tijdens de
Marinier Selectie Test apart van elkaar
beoordeeld. Alle oefeningen doe je
onder tijdsdruk. Ook krijg je
groepsopdrachten en laten we je meer
zien van het Korps Mariniers en de
mariniersopleiding.
Tijdens de MAST wordt er gekeken of
je in aanleg beschikt over de Korpswaarden Verbondenheid, Kracht en
Toewijding. Deze waarden vormen de
basis voor de mariniersopleiding.
Na de MAST volgt het eindoordeel.
Een positief advies betekent

5

KRACHT- EN UITHOUDINGSOEFENINGEN)
EEN ZWEMTEST
AFDALEN VAN DE KLIMTOREN
EEN COMPETENTIETEST
EEN GECOMBINEERDE MARS/SPEEDMARS

dat je het keuringstraject kunt vervolgen. Dit traject bestaat nog uit een
psychologisch, een geneeskundig en
een veiligheidsonderzoek.
Leg je die ook succesvol af, dan word
je aangenomen als marinier bij
Defensie.
JE MOET HET MAAR KUNNEN
De toelatingsprocedure voor mariniers
is zwaar, maar als je slaagt, dan weten
we zeker wat we aan je hebben én kom
jij niet meer voor verrassingen te staan.

MARINIER BIJ DEFENSIE

De MAST is een uitdagende maar
realistische test. Zorg wel dat je goed
uitgerust en voorbereid bent. En vooral:
je moet het écht willen. Succes!

