OFFICIER DER MARINIERS

JE MOET HET MAAR KUNNEN

Wie Officier der Mariniers wil worden, moet nogal wat in huis hebben.
Mariniers gaan namelijk verder dan iedereen voor mogelijk houdt.
Ga jij die uitdaging aan? Bereid je dan voor op de volgende stap in het
keuringstraject, de Praktische Officiers Selectie Test (POST).
Waarom we je zo uitgebreid testen en wat je kunt verwachten leggen
we graag even uit.

WAAROM TESTEN WE?
Een officier bij het Korps Mariniers moet fysiek en mentaal sterk zijn. Je moet
tot het uiterste kunnen gaan, doorgaan als het tegenzit, met mensen om kunnen
gaan en onder alle omstandigheden leiding kunnen geven aan jouw peloton
mariniers. Wij willen weten of jij al deze eigenschappen in je hebt én of je ze
verder kunt ontwikkelen. De screening en tests geven ons daar een goed eerste
beeld van. Ook wordt duidelijk of je de Praktische Opleiding Tot Officier der
Mariniers (POTOM) aankunt.

POST
Je hebt gesolliciteerd naar een officiersfunctie bij het Korps Mariniers en je bent uitgenodigd
voor de POST:
POST
Je hebt de Fitheidstest gehaald en
het is tijd voor de POST. Hiervoor
nodigen we je een korte tijd later
uit in Rotterdam.
De POST duurt drie dagen en heeft
twee doelen:

• Jij ervaart zelf het leven en werken
bij het Korps Mariniers. Je krijgt 		
een realistisch beeld van hoe het er
straks aan toegaat en wat je moet
kennen en kunnen.
• Wij bekijken tijdens de POST of 		
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je de potentie hebt om een goede
Officier der Mariniers te worden 		
en of je met goed gevolg de POTOM
af kunt ronden.

dat je het keuringstraject kunt
vervolgen
Meer info, filmpjes en het trainingsschema vind je op

WERKENBIJDEFENSIE.NL/KORPSMARINIERS

BEKIJK VIDEO

Je begrijpt dat de POST een behoorlijke uitdaging is. We testen je
intensief op je fysieke staat (kracht en uithoudingsvermogen)
en op zes belangrijke leiderschapscompetenties: communiceren,
beïnvloeden, samenwerken, stressbestendigheid, delegeren en initiatief nemen.

JE FYSIEKE GESTELDHEID EN DE ZES COMPETENTIES
WORDEN GETEST MET:
1

EEN SPEEDMARS

2 EEN PT-SESSIE (PHYSICAL TRAINING)
3 EEN INDIVIDUELE VOORSTELRONDE
4 EEN PRESENTATIE OVER EEN

De onderdelen van de POST worden
apart van elkaar beoordeeld.
Ook letten we erg op doorzettingsvermogen, juist als je ergens minder
sterk in bent. Alle oefeningen doe je
onder tijdsdruk.
Naast de testen krijg je tijdens de
POST ook voorlichting. We vertellen
je meer over het Korps Mariniers, over
de opleiding op het Koninklijk Instituut
voor de Marine en over de POTOM.
Ook kun je kennismaken met de
kaderleden en krijg je inzicht in het
dagelijks leven bij het Korps.
Tijdens de POST wordt er gekeken of
je in aanleg beschikt over de Korpswaarden Verbondenheid, Kracht en
Toewijding. Deze waarden vormen de
basis voor de mariniersopleiding.

ONDERWERP NAAR KEUZE

Na drie dagen POST volgt het
eindoordeel. Hierin staat een advies
aan de aannemingsadviescommissie
(AAC). Een positief advies op basis
van de POST vergroot uiteraard je
kansen om officier te worden.
De AAC bepaalt of je verder mag
in de procedure. Dit vervolgtraject
bestaat uit een psychologisch, een
geneeskundig en een veiligheidsonderzoek. Leg je die ook succesvol
af, dan word je aangenomen als
Aspirant Officier der Mariniers bij
Defensie.
JE MOET HET MAAR KUNNEN
De toelatingsprocedure voor
mariniers is zwaar, maar als je slaagt,
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5 EEN ZWEMTEST
6 CIRCUIT BRIENENOORD
(CROSS COUNTRY-LOOP)

7 PRAKTISCHE LEIDERSCHAPSTESTEN
8 AFDALEN VANAF KLIMTOREN

dan weten we zeker wat we aan je
hebben én kom jij niet meer
voor verrassingen te staan.
De POST is een uitdagende maar
realistische test. Heb je de
fitheidstest goed volbracht, dan kun
je het fysieke deel van de POST ook
aan. Zorg wel dat je goed uitgerust
en voorbereid bent. En vooral: je
moet het écht willen. Succes!

