
Nieuwsbericht 
 
Officierscursus is een aanrader 
 
Op 24 maart verzorgde Trigon training en 
ontwikkeling in Langbroek de module 
Initiator binnen korpsontwikkelingen van 
de officierscursus. Negen officieren en 
onderofficieren uit vijf korpsen namen aan 
deze module deel. 
De officierscursus bestaat uit drie 
afzonderlijke modules. Vier cursisten 
hebben nu alle modules van de nieuwe 
cursus gevolgd.  
 
Het geleerde kan zeker in de praktijk 
worden gebruikt 
Bij iedere module van de officiersopleiding 
wordt ingegaan op dingen waar je op de 
normale korpsdagen ook mee te maken 
kan krijgen. De cursus bestaat uit drie 
zaterdagen; dat zijn dagen van 09:00 tot 
21:00 uur. Dat lijkt lang, zeker voor een 
cursusdag. Echter door de opzet van de cursus vliegt de tijd. De cursus is van opzet zeer afwisselend tussen 
wat theorie, maar vooral verschillende soorten praktijk. Hierbij wordt regelmatig een rollenspel gespeeld om 
het effect van verschillende gesprekstechnieken goed te oefenen. Af en toe wordt de cursus afgewisseld met 
een praktijkopdracht. Hierbij wordt bijvoorbeeld gekeken wie op welke wijze leiding geeft. In de cursus 
worden verschillende soorten van leidinggeven behandeld. Hierbij wordt stilgestaan bij (bege-)leiden, 
coachen en vergadertechnieken. Aan de hand van vele te oefenen gesprekken wordt de theorie gemakkelijk 
te begrijpen. 
Ook wordt ingegaan op leiden en begeleiden en ontwikkelen van bijvoorbeeld onderofficieren. In het (voor 
mij) laatste deel stonden 'missie, visie en doelstelling' centraal. Op deze dag kregen we de opdracht een 
doelstelling aan de hand van een stappenplan stapsgewijs uit te werken. Alle stappen werden met (groeps-) 
opdrachten uitvoerig besproken en geoefend, waarna je voor jezelf je eigen doelstelling verder in het 
stappenplan kon bijwerken. Aan het einde van de dag ben je in staat om doelstellingen en plannen te maken 
(en te halen...). 
De cursus hoeft overigens niet in volgorde te worden gevolgd. De theorie wordt in losse delen behandeld, al 
wordt er regelmatig teruggegrepen op reeds behandelde onderwerpen in voorgaande cursusdagen. 
Voor mij was dit in ieder geval een zeer goede cursus waarbij het geleerde en geoefende zeker in de praktijk 
kan worden gebruikt.  
Met vriendelijke groeten,  
Marco Vink, 
onderofficier Zeekadetkorps Rotterdam. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ik raad alle (aankomende) officieren aan om deel te nemen 
Je zit vol met plannen die tot doel hebben om het eigen korps beter te maken. Vaak zijn het zoveel ideeën 
dat als je het niet structureel aanpakt, het helaas ook bij ideeën maken blijft. Niks lijkt te lukken en dat gaat 
frustreren.  
Tijdens de module 'Initiator binnen korpsontwikkelingen' werd uitgebreid aandacht besteed aan een methode 
om ideeën om te zetten in concrete doelen. Via de 4-D’s kun je vervolgens de doelen omzetten in echte 
actieplannen die tot een succes leiden. Gedurende deze zeer praktische cursus konden alle deelnemers een 
eigen plan nemen en gaan ontwikkelen. Door de opzet van de training was er veel ruimte om je eigen plan 
met collega’s te bespreken. De terugkoppeling en vragen, die je dan krijgt, helpen je zo om verder te 
verbeteren. 
Ik heb met veel plezier aan de cursus meegedaan. Normaal volg je een cursus als deze via je werkgever, 
dus om het eens met zeekadetten te doen in plaats van collega’s geeft het een andere ervaring. Ik weet 
zeker dat dit onderwerp en de praktische manier waarop de cursus is opgezet, mij zal helpen om beter om te 
gaan met het realiseren van plannen. Niet alleen voor de zeekadetten maar ook in mijn dagelijkse werk als 
Maintenance Manager bij DSM. 
Kortom, ik raad alle (aankomende) officieren aan om deel te nemen aan de officierscursus. 
Met vriendelijke groeten,  
Dick van Ekelenburg, 
commandant Zeekadetkorps Vlaardingen. 
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