
Nieuwsbericht 

Nieuwe officierscursus een succes 

          enthousiaste start met module Leidinggeven 
 
31 oktober 2010 - Op zaterdag 30 oktober werd voor het eerst een module gegeven van de officierscursus 
in nieuwe - modulaire - opzet. Bij het afscheid nemen hadden de cursisten twee vragen: 'wanneer is de 
volgende module?' en 'houdt u bij het vaststellen van de datum wel rekening met mijn zeereizen?' Een beter 
bewijs kan er niet zijn dat de vernieuwde cursus erg in de smaak valt. 
 

Oorspronkelijk bestond 
deze cursus uit twee 
weekenden. Dat bleek 
voor veel cursisten 
lastig. Twee 
weekenden kort na 
elkaar was niet met het 
werk te combineren of 
voor het gezin te 
belastend. Daarom 
bestaat de cursus nu 
uit drie afzonderlijke 
modules van elk één 
dag. 
 
Eén officier en vijf 
'oudere' 
onderofficieren beten 
de spits af. Eerst nog 

wat aarzelend - wat vragen ze van ons - maar al snel zo enthousiast dat de pauzes keer op keer te laat 
begonnen. Aan het begin van de avond lieten de cursisten de cursusleiding even zien dat je aan boord vaak 
niet de tijd hebt om lang na te denken maar meteen in actie moet komen. Een praktische oefening werd 
razendsnel uitgevoerd. In de laatste opdracht gaven de cursisten elkaar tips over het leidinggeven. Daarbij 
bleek dat ze op het eind van de cursus allemaal kiezen voor een stijl van leidinggeven, die past bij het 
karakter van het Zeekadetkorps. Een jeugdorganisatie door vrijwilligers geleid. 
 

De cursus werd erg 
ontspannen en zeer 
inspirerend geleid door 
Els Schouenberg en 
Grietje de Boer. 
 
Ook de cursuslocatie 
was nieuw. Voor het 
eerst waren wij te gast 
in het gebouw van 
Trigon, Training en 
Ontwikkeling in 
Langbroek. Een prima 
accommodatie voor de 
cursus.



 
Bij de maaltijd hadden 
Robert Blok, voorzitter 
van onze commissie 
Opleidingen, en Grietje 
de Boer, cursusleidster, 
een belangrijke rol onder 
het toeziend oog van de 
directeur Els 
Schouenberg. 
 
 
Trigon verzorgde zelf de 
catering. Dat was 
geweldig, lekker en 
gezellig. 
 
Een compliment aan 
Annemarie Schouenberg 

(op de foto achter de arm van Robert Blok verscholen) die dit voor haar rekening nam. 
 
In het najaar 2011 wordt de module Coach en spil gegeven. Informatie daarover komt binnenkort op een 
open pagina van het intranet te staan. 
 


