
Nieuwsbericht 

Belangstelling voor officierscursus 

 
De belangstelling voor de officierscursus groeit. Er komt daarom dit jaar een extra cursusdag. Op 7 november 
de module Initiator binnen korpsontwikkelingen. 
Voor de module Coach en spil in de organisatie op 7 maart zijn nog drie plaatsen vrij. 
 
Ervaringen 
De deelnemers aan de officierscursus, die 
uit drie zelfstandige modules bestaat, zijn 
vol lof over deze opleiding. Een greep uit 
de reacties van de korpsleden die vorig jaar 
in Langbroek waren. 
 ● Een dag van 0830 tot 2030, plus 
reistijd! Een hele zaterdag in de 
schoolbanken! Dat wordt vechten tegen de 
slaap. Zo werd er gedacht voorafgaand aan 
de module leidinggeven in de 
officierscursus welke gehouden werd in het 
midden van het land. In de auto onderweg 
terug werd door 4 man eenstemmig 
gesproken: ,,Dat ging snel zeg vandaag! 
Wat hebben ze deze cursus goed opgezet, 
ik ben geen moment in slaap gevallen en 
waarschijnlijk is het nog toepasbaar in ons 
gangbare leven ook!” 
 Jeroen Hof 
 ● De cursus is interessant vooral omdat deze ‘custom made’ ontwikkeld is ten behoeve van het 
Zeekadetkorps. Daardoor leer je altijd zaken bij ook al heb je al eerder vergelijkbare cursussen gedaan in het 
bedrijfsleven of in je opleiding. Het lijkt een lange dag maar door een goede verhouding tussen theorie, praktijk 
en pauze vliegt de dag voorbij. De cursus draagt bij aan het niveau van het kader en daardoor ook aan het 
niveau van het korps. Bijkomend effect is dat je wat contacten hebt met je mede cursisten van andere korpsen, 
dat is leuk maar ook leerzaam, elk korps heeft zijn eigen werkwijzen. 

Gilbèrt de Bock 
 ● Absoluut een leerzame cursus, niet 
alleen binnen het Zeekadetkorps maar ook 
zeker daar buiten. 

Johannes Souwerbren 

 ● De cursus dag van 8 maart heb ik 
als prettig en leerzaam ervaren, ondanks 
dat de stof bij mij grotendeels bekend was 
(in het verleden meerdere van dit soort 
trainingen gevolgd en gegeven) was het 
goed om de cursus vanuit een ZKK 
perspectief te bezien en te ervaren. 
Daarnaast was het ook heel leerzaam en 
informatief hoe andere korpsen 
georganiseerd zijn en hun korpsdag 
draaien. 

François Perreau 
 
Module Coach en spil in de organisatie 
Voor de module, die op 7 maart 2015 in Langbroek door trainers van Trigon wordt gegeven, zijn al negen 
korpsleden definitief ingeschreven. Er zijn drie plaatsen vrij gekomen doordat cursisten, die zich al hadden 
aangemeld, plotseling andere verplichtingen (o.a. werk) kregen. 
Aanmelding voor deze drie vrije plaatsen is nu nog mogelijk. 
Kijk verder op de pagina http://www.zkk.nl/intranet/officierscursus. 
 



Extra cursusdag 
Volgens de bestaande planning is er elk jaar één module van de officierscursus waaraan 12 korpsleden 
kunnen deelnemen. De behoefte aan de cursus - zowel kaderleden die al een of twee modules hebben 
gevolgd, als kaderleden die nog aan de cursus moeten beginnen - is veel groter. Het hoofdbestuur heeft 
daarom geld vrijgemaakt voor een extra cursusdag dit jaar. 
Op 7 november verzorgen de trainers van Trigon de module Initiator binnen korpsontwikkelingen. Deze 
cursusdag is vooral bedoeld voor kaderleden, die al een of twee modules hebben gevolgd. 
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