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INTRODUCTION

Ready for future conflict
We zetten on in voor een veilig Europa. Klaar om toekomstige 

conflicten het hoofd te bieden. Militairen zijn een essentiële 

bouwsteen voor vrede en veiligheid. Kijkend naar de 

ontwikkelingen in de wereld zoals Oekraïne wordt de relevantie 

van een professioneel getraind leger steeds beter zichtbaar. 

Hierom is het belangrijk dat zij effectief opgeleid, getraind en 

ondersteund worden. De beste getrainde militairen voor een veilig 

Europa. Hier helpt Advanced Forces Group bij, een kennisinstituut 

voor militairen.

Wij helpen onze klanten met:

Ontwikkelen van de meest uitdagende opleidingen en trainingen 
door onze Learning & Development experts

Het verzorgen van opleidingen en trainingen in het militair domein 
door onze internationale en zeer ervaren instructieteams

Het ondersteunen van operationele eenheden door middel van 
Mission Support

Samen met klanten zoals de Belgische en Nederlandse Defensie 

hebben we jaren ervaring in het verzorgen van uitdagende en 

leerzame trainingen. Wij zijn een kennisinstituut voor militairen. 

Benieuwd welke trainingen we allemaal hebben? Kijk dan verder in 

deze trainingscatalogus.

Heeft u een speciale behoefte? Wij leveren ook maatwerk-
trainingen die volledige aansluiten op uw trainingswensen. Neem 
gerust contact met ons op.
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01. MEDISCH

Als structureel partner van de Nederlandse Defensie 

sinds 2018 en officieel NAEMT geaccrediteerd 

trainingscentrum zijn wij in staat om zowel 

gecertificeerde basistrainingen te verzorgen tot de 

meest uitdagende gevorderde trainingen waarin de 

specialisten maximaal uitgedaagd worden. Concreet 

laat het zich vertalen naar de volgende producten.
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Zonder tactisch medische kennis en vaardigheden lopen militairen 

het risico om zichzelf of andere gewonden niet effectief te kunnen 

stabiliseren. De CLS opleiding is speciaal ontwikkeld om militairen van 

de fundamentele basiskennis en vaardigheden vanuit Tactical Combat 

Casualty Care te voorzien. De opleiding wordt in Nederland ook wel de 

gewondenhelper opleiding genoemd. De gewondenhelper staat in de 

frontlinie om de levens van zijn buddies te redden. Als je deze opleiding 

succesvol hebt afgerond heb jij de mindset, kennis en vaardigheden 

om het leven van je teamleden in een vijandige omgeving te redden en 

veilig af te voeren naar het volgende echelon.

DUUR 

15 dagen

Je bent waarschijnlijk ook geïnteresseerd in:

• CLS retentietrainingen 

• Combat Medic opleiding

• Mass Casualty & Casualty Collection Point

COMBAT LIFE SAVER 
OPLEIDING

NEDERLANDSE RICHTLIJNEN 
DEFENSIE

• We stemmen in overleg met de klant de lesstof af met 

lokale wet- en regelgeving

• Kennis van TCCC uitgangspunten conform Nederlandse 

richtlijnen van Defensie

• Uitgebreide kennis van het MARCH-protocol

• Uitgebreid beoefenen van simulaties om je handelingen 

van het MARCH protocol te beoefenen

• Het digitale lesboek first responder, 24/7 beschikbaar op 

je telefoon en laptop

• Oplossen van catastrofale bloedingen door middel van 

plaatsen tourniquet en woundpacking

WAT JE LEERT
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Het hele jaar ben je druk geweest met allerlei mooie militaire oefeningen 

waarin van alles en nog wat is getraind, maar niet je medische kennis en 

vaardigheden. Daarom bestaat deze Combat Life Saver retentietraining. 

Afhankelijk van jouw niveau kan je meedoen aan de twee, drie of 

vierdaagse training om weer helemaal up-to-speed te komen. Nieuwe 

ontwikkelingen in het werkveld, herhalen van basiskennis MARCH-

protocol en vooral het beoefenen van de handelingen zorgen ervoor dat 

je weer helemaal gereed bent voor inzet. 

DUUR

2, 3 OF 4 dagen • Vaardigheden zoals tourniquet aanleggen en 

woundpacking worden herhaald

• Herhaling van het MARCH-protocol en nieuwe 

ontwikkelingen hierin

• Uitgebreid beoefenen van simulaties om je kennis en 

vaardigheden te vergroten

• Het digitale lesboek first responder, 24/7 beschikbaar op 

je telefoon en laptop

• Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van materiaal 

worden behandeld

• Beoefenen van procedures met betrekking tot 

gewondenafvoer

WAT JE LEERT

Je bent waarschijnlijk ook geïnteresseerd in:

• Military Command & Control 

• Combat Medic Course

• Mass Casualty & Casualty Collection Point

COMBAT LIFE SAVER - 
RETENTIETRAINING
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Je bent al Combat Life Saver en je bent met je team toe aan een 

uitdagende training. Daar is deze 5-daagse gevorderde training 

voor gemaakt. Na het volgen van deze training kan jij met je team 

de meest uitdagende medische situaties in oorlogsomstandigheden 

goed oplossen. Zeer geschikt voor teams die binnenkort op 

uitzending gaan of naar een grote internationale oefening. Ons 

internationaal instructieteam staat voor jullie klaar om jullie naar 

het volgende niveau te brengen. Wees goed voorbereidt en train as 

you fight!

DUUR 

5 dagen
• Fine tuning van basis MARCH kennis en vaardigheden – 

opfrissen van kennis alle handelingen

• Mass casualty scenario’s en inrichten Casualty Collection 

Points (CCP)

• Hoe werk je effectief samen als team? 

• Complexe simulatietraining zoals optreden bij verminderd 

zicht

• Praktische begeleiding door zeer ervaren instructeurs

WAT JE LEERT

Je bent waarschijnlijk ook geïnteresseerd in:

• Counter Terrorism

• Military Command & Control

• Mass Casualty & Casualty Collection Point

COMBAT LIFE SAVER - 
ADVANCED TRAINING
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De Combat Medic opleiding is een aanvullende opleiding op de 

Combat Life Saver opleiding. Je leert extra handelingen, met 

als medisch stappenplan het MARCH-protocol. De aanvullende 

handelingen en extra medische kennis wat aangeleerd wordt in deze 

opleiding stelt je in staat om een slachtoffer langer te stabiliseren. 

Jouw specifieke kennis kan je gaan toepassen in de meest uitdagende 

omgevingen. Je wordt mentaal en fysiek uitgedaagd door complexe 

simulaties om je zo goed voorbereid op missie te laten gaan. Zo kan jij 

het verschil maken tussen leven en dood. 

DUUR 

9 weken
• Fine tuning van basis MARCH kennis en vaardigheden – 

opfrissen van kennis alle handelingen

• Mass casualty scenario’s en inrichten Casualty Collection 

Points (CCP)

• Hoe werk je effectief samen als team? 

• Complexe simulatietraining zoals optreden bij verminderd 

zicht

• Praktische begeleiding door zeer ervaren instructeurs

WAT JE LEERT

Je bent waarschijnlijk ook geïnteresseerd in:

• Combat Medic retentietraining

• Military Command & Control - fundamentals

• Mass Casualty & Casualty Collection Point

COMBAT MEDIC COURSE
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Het hele jaar ben je druk geweest met allerlei militaire oefeningen 

waarin veel getraind is, maar niet je medische kennis en vaardigheden. 

Daarom bestaat deze Combat Medic retentietraining. Afhankelijk van 

jouw niveau kan je meedoen aan de twee, drie of vierdaagse training 

om weer helemaal up-to-speed te komen. Nieuwe ontwikkelingen in 

het werkveld, herhalen van basiskennis MARCH-protocol en vooral het 

beoefenen van de handelingen zorgen ervoor dat je weer helemaal 

gereed bent voor inzet. Uiteraard stemmen we de inhoud van de 

training af met lokale wet- en regelgeving die van toepassing is op 

jouw eenheid. 

DUUR 

Tussen de 2 en 5 dagen. Afhankelijk van de wensen en 

eisen van de eenheid

• Herhalingen van alle handelingen in het MARCH-protocol

• Herhaling van het MARCH-protocol en nieuwe 

ontwikkelingen hierin

• Uitgebreid beoefenen van simulaties om je kennis en 

vaardigheden te vergroten

• Het digitale lesboek first responder, 24/7 beschikbaar op 

je telefoon en laptop

• Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van materiaal 

worden behandeld

• Beoefenen van procedures met betrekking tot 

gewondenafvoer bij een mass casualty

WAT JE LEERT

Je bent waarschijnlijk ook geïnteresseerd in:

• Military Command & Control - Advanced

• Special Operation Awereness Course

• Mass Casualty & Casualty Collection Points (CCP)

COMBAT MEDIC - 
RETENTIETRAINING 



18

Je bent al Combat Medic en je bent met je team toe aan 

een uitdagende training. Daar is deze 5-daagse gevorderde 

training voor gemaakt. Na het volgen van deze training kan 

jij met je team de meest uitdagende medische situaties in 

oorlogsomstandigheden goed oplossen. Zeer geschikt voor teams 

die binnenkort op uitzending gaan of naar een grote internationale 

oefening. Ons internationaal instructieteam staat voor jullie 

klaar om jullie naar het volgende niveau te brengen. Wees goed 

voorbereid en train as you fight!

DUUR

5 dagen
• Fine tuning van basis MARCH kennis en vaardigheden – 

opfrissen van kennis alle handelingen

• Mass casualty scenario’s en inrichten Casualty Collection 

Points (CCP)

• Aanvullende kennis over Prolonged Field Care (PFC)

• Hoe werk je effectief samen als team?

• Complexe simulatietraining zoals optreden bij verminderd 

zicht

• Praktische begeleiding door zeer ervaren instructeurs

WAT JE LEERT

Je bent waarschijnlijk ook geïnteresseerd in:

• Counter Terrorism

• Military Command & Control

• Mass Casualty & Casualty Collection Points (CCP)

COMBAT MEDIC - 
ADVANCED TRAINING
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Je bent werkzaam binnen een Role-1 en je bent met je team toe 

aan een uitdagende training. Daar is deze 5-daagse gevorderde 

training voor gemaakt. Na het volgen van deze training kan 

jij met je team de meest uitdagende medische situaties in 

oorlogsomstandigheden goed oplossen. Zeer geschikt voor teams 

die binnenkort op uitzending gaan of naar een grote internationale 

oefening. Ons internationaal instructieteam staat voor jullie 

klaar om jullie naar het volgende niveau te brengen. Wees goed 

voorbereid en train as you fight!

DUUR 

5 dagen
• Fine tuning van Care Under Fire, Tactical Field Care en 

Tactical Evacuation Care

• Mass casualty scenario’s en inrichten Casualty Collection 

Points (CCP)

• Aanvullende kennis over Prolonged Field Care (PFC)

• Hoe werk je effectief samen als team?

• Complexe simulatietraining 

• Praktische begeleiding door zeer ervaren instructeurs

WAT JE LEERT

Je bent waarschijnlijk ook geïnteresseerd in:

• Counter Terrorism

• Military Command & Control

• Mass Casualty & Casualty Collection Points (CCP)

ROLE 1 TRAINING - 
ADVANCED TRAINING
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Wat ga je doen als er 10 of meer slachtoffers zijn? Waar begin 

je mee en hoe zorg je ervoor dat iedereen de juiste medische 

zorg krijgt. In deze training ga je alles leren over het inrichten van 

een geïmproviseerd casualty colletion point en hoe je meerdere 

slachtoffers tegelijkertijd toch op een systematische manier kan 

voorzien van de juiste medische zorg. Ook de overdracht van de 

patiënt naar de hulpdiensten staat in deze training centraal. Aan 

het einde van deze training weet jij precies wat je moet doen 

om samen met je team in het geval van een mass casualty event 

effectief te kunnen reageren. 

DUUR 

3 dagen

• Effectief inrichten van een geïmproviseerde Casualty 

Collection Point

• Praktische kennis over het coördineren van personeel en 

materiaal 

• Kennis over verschillende type CCP’s

• Realistische scenariotrainingen om je vaardigheden 

maximaal te beoefenen

• Praktische begeleiding door zeer ervaren instructeurs

WAT JE LEERT

Je bent waarschijnlijk ook geïnteresseerd in:

• Combat Life Saver opleiding

• Military Command & Control – Fundamentals

• Combat Medic retentietraining

MASS CASUALTY & 
CASUALTY COLLECTION 
POINT
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Je bent een arts of verpleegkundige, maar hebt geen of weinig 

militaire ervaring. Hoe werkt de medische afvoerketen eigenlijk in 

het gevechtsveld aan de frontlinie. Hiervoor is vanuit het NAEMT de 

TCCC – MP cursus gemaakt. AFG heeft de training speciaal op maat 

gemaakt voor de Nederlandse Defensie om het te laten voldoen aan de 

uitgebreide Nederlandse wet- en regelgeving. Deze geaccrediteerde 

training schoolt medisch personeel bij uit welke drie fases TCCC 

bestaat.

• Care under fire

• Tactical Field Care

• Tactival Evacuation Care

Vervolgens gaan we dieper in op welke stappen de Combat Life Saver 

doorloopt om het slachtoffer te stabiliseren en af te voeren. Na deze 

training weet jij hoe militairen zorg verlenen in de frontlinie. 

TACTICAL COMBAT 
CASUALTY CARE VOOR 
MEDISCH PERSONEEL 
(TCCC – MP)

NAEMT GEACCREDITEERD

•  De drie fasen van TCCC

• Alle stappen van het MARCH-protocol

• Alle handelingen die in het MARCH-protocol voorkomen

• Stabiliseren en afvoeren van gewonden in een militaire 

setting 

• Praktische uitleg door ervaren instructeurs

•  Een certificaat vanuit het NAEMT verstrekt, welke 4 jaar 

geldig is

WAT JE LEERT

DUUR  

2 of 3 dagen

Wat je waarschijnlijk ook interessant vindt:

• Combat life saver

• Combat medic

• Military Command & Control - C2 fundamentals
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Zonder tactisch medische kennis en vaardigheden lopen militairen 

het risico om zichzelf of andere gewonden niet effectief te 

kunnen stabiliseren. De CLS opleiding is speciaal ontwikkeld om 

militairen van de fundamentele basiskennis en vaardigheden 

vanuit Tactical Combat Casualty Care te voorzien. De CLS’er staat 

in de frontlinie om leven van zijn buddies te redden. Als je deze 

opleiding succesvol hebt afgerond heb jij de mindset, kennis en 

vaardigheden om het leven van je teamleden in een vijandige 

omgeving te redden en veilig af te voeren naar het volgende 

echelon. Bij het succesvol doorlopen van de opleiding ontvang 

je een officieel erkend certificaat vanuit het NAEMT, welke 4 jaar 

geldig is. 

DUUR 

5 dagen

• We stemmen in overleg met de klant de lesstof af met 

lokale wet- en regelgeving

• Kennis van TCCC uitgangspunten conform Nederlandse 

richtlijnen van Defensie

• Uitgebreide kennis van het MARCH-protocol

• Uitgebreid beoefenen van simulaties om je handelingen 

van het MARCH protocol te beoefenen

• Het digitale lesboek first responder, 24/7 beschikbaar op 

je telefoon en laptop

• Oplossen van catastrofale bloedingen door middel van 

plaatsen tourniquet en woundpacking

WAT JE LEERT

Je bent waarschijnlijk ook geïnteresseerd in: 

• CLS retentietrainingen 

• Combat Medic opleiding

• Mass Casualty & Casualty Collection Point

TACTICAL COMBAT 
CASUALTY CARE - 
COMBAT LIFE SAVER 
(TCCC – CLS)
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Geen dik boek van 300 pagina’s, maar aan de hand van kort video’s, 

afbeeldingen en teksten leer jij hoe je een tourniquet moet aanleggen 

of catastrofale bloedingen effectief kan stoppen. Eenvoudig, praktisch 

en binnen 3 uur te doorlopen. AFG is een NAEMT geaccrediteerd 

trainingscentrum en ons ontwikkelteam heeft deze e-learning met veel 

zorg samengesteld. De combinatie van praktische kennis vanuit het 

veld en het zorgvuldige evidence based onderzoek sinds 1996 door het 

Amerikaanse leger maakt dit een uniek product. Je wordt stapsgewijs 

meegenomen door alle stappen die in het behandelprotocol zitten en 

hoe je de medische handelingen hierin veilig uitvoert. De training is 

geaccrediteerd door de Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland. 

Het MARCH-protocol is het fundament om het leven van je buddy te 

redden. Nu altijd beschikbaar op je telefoon of laptop.

DUUR 

3 uren

TCCC MARCH PROTOCOL - 
FUNDAMENTALS

ONLINE TRAININGEN

• AFG certificaat geaccrediteerd door de V&VN

• Je kunt levensreddende handelingen verrichten in 

noodsituaties

• Je weet precies hoe je de stappen van het MARCH-

protocol moet doorlopen

• Je weet welke materialen er in jouw eerste hulp kit zitten 

(IFAK)

• Je kunt het materiaal uit jouw IFAK veilig en verantwoord 

gebruiken

• Praktische uitleg door een ervaren instructeur

• 24/7 beschikbaar op je telefoon & computer

WAT JE LEERT

Wat je waarschijnlijk ook interessant vindt:

• Combat life saver course

• Combat medic advanced training

• Military Command & Control - C2 fundamentals
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Alle kennis over het TCCC MARCH protocol gecombineerd in 

een uitdagende online training. Ken je de basics al en wil je een 

training met een verdieping in de lesstof ten opzichte van de 

fundamental training dan is dit precies wat je zoekt. Uitgebreide 

simulatietrainingen en oefenvragen om zeker te weten dat je de 

lesstof helemaal tot in de puntjes beheerst. Ons instructieteam 

neemt je mee in de wereld van levensreddend handelen in 

oorlogsomstandigheden. De combinatie van praktische kennis 

vanuit het veld en het zorgvuldige evidence based onderzoek 

sinds 1996 door het Amerikaanse leger maakt dit een uniek 

product. Je wordt stapsgewijs meegenomen door alle stappen 

die in het behandelprotocol zitten en hoe je de medische 

handelingen hierin veilig uitvoert. Het is een geaccrediteerde 

training door de Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland.

DUUR 

1 dag

• AFG-certificaat geaccrediteerd door de V&VN

• Je kunt levensreddende handelingen verrichten in 

noodsituaties

• Je weet precies hoe je de stappen van het MARCH-

protocol moet doorlopen

• Je weet welke materialen er in jouw eerste hulp kit zitten 

(IFAK)

• Je kunt het materiaal uit jouw IFAK veilig en verantwoord 

gebruiken

• Praktische uitleg door een ervaren instructeur

• 24/7 beschikbaar op je telefoon & computer

WAT JE LEERT

Wat je waarschijnlijk ook interessant vindt: 

• Combat Life Saver Course

• Combat Medic Advanced Training

• Military Command & Control - C2 Fundamentals

TCCC MARCH 
PROTOCOL - ADVANCED



02. MILITARY COMMAND 
& CONTROL 

Het wordt tijd om (plaatsvervangend) 

groepscommandant te worden. Of u bent al een 

tijdje groepscommandant, maar komt door de 

hoge operationele druk niet toe om zelf getraind te 

worden. U wilt zich verder ontwikkelen als militair 

leider of op het gebied van commandovoering en 

de combat mindset verder aanscherpen. Dan zijn 

onderstaande producten interessant voor u. 
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Speciaal voor mensen die de basisprincipes van militair leiderschap 

onder de knie willen krijgen. Je krijgt een introductie welke 

leiderschapsstijlen er zijn en in welke situaties je die kan toepassen. 

De uitdrukking met militaire precisie is zeker van toepassing 

wanneer het om communiceren in het gevechtsveld gaat. In deze 

eendaagse training ga jij door middel van praktische oefeningen 

een begin maken aan je leidinggevende carrière. Onze instructeurs 

begeleiden en coachen je met hun ruime ervaring op het gebied 

van leidinggeven. Ben je geen militair, maar wil je wel meer over dit 

onderwerp weten dan is dit een perfecte kans om meer over militair 

leiderschap en daadkrachtig leiderschap te leren. 

DUUR 

1 dag

• Wat is leiderschap precies en wat betekent het voor jou

• De verschillende leiderschapsstijlen en in welke situatie 

pas je ze toe

• In een introductie op de diverse militaire formats met 

betrekking tot commandovoering

• Een introductie op militaire procesmodellen zoals 

OATDOEM, 5WH, ACCA

• Praktische uitleg door ervaren instructeurs

WAT JE LEERT

Wat je waarschijnlijk ook interessant vindt: 

• Military Command & Control - C2 Expert 

• Military Command & Control - C2 Advanced

• Combat Life Saver

MILITARY COMMAND 
& CONTROL - 
FUNDAMENTALS
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Jij wilt een verdieping maken op het militaire 

besluitvormingsproces. Je wilt je verder ontwikkelen als 

aankomend onderofficier en op professionele wijze bevelsuitgiftes 

en andere militaire briefings verzorgen. In deze 3-daagse training 

duik je de diepte in welke leiderschapsstijlen er zijn en in welke 

situaties je die kan toepassen. De uitdrukking met militaire 

precisie is zeker van toepassing wanneer het om communiceren 

in het gevechtsveld gaat. In deze training ga jij door middel 

van praktische oefeningen gecombineerd met die nieuwste 

theoretische kennis een verdieping maken aan je leidinggevende 

carrière. Ons internationaal instructieteam deelt hun ervaring 

vanuit hun eigen verschillende perspectieven en geeft je niet 

alleen de Nederlandse kijk op dit onderwerp, maar ook de 

Amerikaanse en Engelse.

DUUR

3 dagen

• Je weet precies welke stappen je moet doorlopen tijdens 

het militaire besluitvormingsproces 

• Je weet de opdracht goed uit te dragen in een 

bevelsuitgifte 

• Je kan militaire procesmodellen zoals OATDOEM, 5WH, 

ACCA praktisch toepassen

• Je bent in staat om een duidelijke 1e en 2e terugkoppeling 

te geven aan je leidinggevende

• Je bent geoefend in het geven van militaire briefings 

aangevuld met de beste tips van vanuit het bedrijfsleven

WAT JE LEERT

Wat je waarschijnlijk ook interessant vindt: 

• Military Command & Control - C2 Fundamentals 

• Military Command & Control - C2 Expert

• Special Operations Awareness Course 

MILITARY COMMAND & 
CONTROL – ADVANCED
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Jij staat op lijst om binnenkort (plaatsvervangend) groepscommandant 

te worden en wil je maximaal voorbereiden op deze volgende stap in 

je carrière. Je wilt je verder ontwikkelen als aankomend onderofficier 

en op professionele wijze bevelsuitgiftes en andere militaire briefings 

verzorgen. In deze 3-weekse training duik je de diepte in welke 

leiderschapsstijlen er zijn en in welke situaties je die kan toepassen. 

De uitdrukking met militaire precisie is zeker van toepassing wanneer 

het om communiceren in het gevechtsveld gaat. In deze training 

ga jij door middel van praktische oefeningen gecombineerd met 

die nieuwste theoretische kennis een verdieping maken aan je 

leidinggevende carrière. Ons internationaal instructieteam deelt 

hun ervaring vanuit hun eigen verschillende perspectieven en geeft 

je niet alleen de Nederlandse kijk op dit onderwerp, maar ook de 

Amerikaanse, Engelse en Belgische. 

DUUR 

3 weken

• Je weet precies welke stappen je moet doorlopen tijdens 

het militaire besluitvormingsproces 

• Je weet de opdracht goed uit te dragen in een 

bevelsuitgifte 

• Je krijgt kennis over militaire procesmodellen zoals 7Q, 

MDMP en TBM

• Je bent in staat om een duidelijke 1e en 2e terugkoppeling 

te geven aan je leidinggevende

• Je bent geoefend in het geven van militaire briefings 

geheel afgestemd met de opleidingsinstituten van jouw 

defensieonderdeel

• Veel praktische oefentijd om je in uitdagende situaties 

leiding te laten geven, vergroot je kennis over militaire 

commandovoering

• Geheel vertrouwd met de IK-217

WAT JE LEERT

Wat je waarschijnlijk ook interessant vindt:

• Special Operations Awareness Course 

• Special Warfare Operations 

• Special Warfare Operations Team Leader Course

MILITARY COMMAND & 
CONTROL - EXPERT
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Je wordt binnenkort of bent een teamleader binnen een Special 

Forces team. Deze training is speciaal ontworpen voor teamleaders 

van Special Forces. Uitdagende scenariotrainingen waarin jouw 

leidinggevende capaciteiten maximaal uitgedaagd worden. Of 

het nu gaat om het succesvol uitvoeren van een Direct Action, 

Military Assistance of Special Reconnaissance operatie, ons zeer 

ervaren internationaal instructieteam ontwerpt de training zo dat 

het geheel overeenkomt met jouw trainingsbehoefte. Wij snappen 

dat maatwerk hier van essentieel belang is om jou en je team naar 

het volgende niveau te brengen. Wil je meer focus brengen op het 

planningsproces van het MDMP of juist meer focus op het uitvoeren 

van de teamvaardigheden? In goed overleg stellen we de training 

samen die bij jou en het team past. 

DUUR 

In overleg te bepalen. Meestal tussen de 2 en 4 weken.

• We stellen samen de trainingsdoelen op, specifiek 

afgestemd op jullie ambities

• Een zeer ervaren instructieteam, internationale 

achtergrond met veel ervaring vanuit het gevechtsveld

• Onze instructeurs hebben allemaal een SOF-achtergrond 

en delen kennis dus ook vanuit die ervaring

• Toegang tot ons uitgebreide netwerk aan specialisten

• Diversiteit aan werkwijzen door internationale 

achtergrond van onze instructeurs, best practices 

worden gedeeld

WAT JE LEERT

Wat je waarschijnlijk ook interessant vindt:

• Combat Life Saver retentietraining 

• Special Warfare Operations 

• Combat Medic retentietraining

SPECIAL WARFARE 
OPERATIONS TEAM 
LEADER COURSE
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Je bent onderdeel van een Special Operation Capable (SOC) 

eenheid en werkt intensief samen met de eenheden van de 

Special Operation Forces (SOF). Daarom is het van essentieel 

belang om de begrijpen hoe de SOF werken om de meest 

effectieve ondersteuning te kunnen leveren. De training 

bestaat uit een introductie hoe SOF georganiseerd is en welke 

planningsproces zij doorlopen. Hoe ziet de bevelsstructuur eruit 

en voor welk type operaties worden zij voor ingezet? Aan het 

einde van deze training weet jij als geen ander hoe je succesvol 

kan samenwerken met SOF en hoe jullie elkaar versterken. Door 

tijd te investeren om elkaar goed te begrijpen, draagt dit bij aan de 

succesvolle uitvoering van jullie volgende missie. 

DUUR

5 dagen

• Effectief samenwerken met Special Operation Forces 

(SOF)

• Een verdieping op het Military Decision Making Proces 

(MDMP)

• Hoe is SOF georganiseerd en welke type operaties voeren 

ze uit

• Leiderschap en Combat Mindset staan centraal in de 

training

• Het fundament van onconventionele oorlogsvoering

• Effectief communiceren en duidelijke commandovoering 

als SOC eenheid

WAT JE LEERT

Wat je waarschijnlijk ook interessant vindt

• Military Command & Control - Advanced 

• Special Warfare Operations 

• Special Warfare Operations Team Leader Course

SPECIAL OPERATIONS 
AWARENESS COURSE
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03. INFORMATIE

Met de huidige conflicten is het onderwerp 

informatie nog relevanter geworden. Nog nooit is 

het zo belangrijk geweest om de verhaallijn van 

informatie te begrijpen en te kunnen sturen. Een 

belangrijke reden is de versnelde groei van het 

digitale domein en schaalbaarheid hiervan. De 

digitale beïnvloeding is enorm en de militair moet 

zich bijscholen om de hieraan verbonden kansen 

en bedreigingen goed te kunnen begrijpen. Wat 

kunnen we met (openbare) informatie in relatie tot 

militaire operaties. Wat is een ‘narrative’ en hoe 

kun je missies effectiever maken?  In onderstaande 

producten krijgt u dat aangeleerd. 
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De ontwikkelingen gaan zeer snel op het gebied van Hybrid 

Warfare. Er zijn al uitvoerig beproefde methoden en werkwijzen 

binnen dit domein die een eenheid zeer effectief kunnen maken. 

Openbare informatie effectief inzetten om militaire doelstellingen 

te behalen, hoe doe je dat? Speciaal voor ervaren onder- en 

officieren die werkzaam zijn binnen de SOF is deze unieke 

training door onze ervaren specialisten samengesteld. Word je 

beter bewust wat Hybride Warfare precies is en welke kansen 

en bedreigingen het met zich meebrengt. Hoe zet ik de juiste 

software in en werk ik effectief samen met de juiste experts om 

het militaire planningsproces te voeden met de juiste activiteiten 

(leaflet drop, hack, engagement) in een hybride context. Leer het 

allemaal in deze training.

DUUR 

5 dagen

• Vergroot je kennis over hybride oorlogsvoering

• Hoe kan je openbare informatie inzetten om militaire 

doelstellingen te behalen

• Je begrijpt welke rol SOF kan spelen in Hybrid Warfare

• Je bent je bewust welke weerbaarheid nodig is om de 

eenheid te beschermen tegen ongewenste invloeden van 

externe actoren

• Je bent weer helemaal up-to-speed welke technologie 

een grote rol speelt in de huidige en toekomstige 

conflicten. 

WAT JE LEERT

Wat je waarschijnlijk ook interessant vindt: 

• Special Operations Awareness course 

• Combat Medic opleiding 

• Military Command & Control - Advanced

SPECIAL WARFARE 
OPERATIONS COURSE
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Deze cursus van twee weken bestaat uit zes modules die op 

elkaar voortbouwen volgens een systematische benadering 

van uitgebreide operatieplanning en NATO PSYOPS. Binnen 

elke module worden afzonderlijke stappen in het proces eerst 

uitgelegd, gedemonstreerd en vervolgens geoefend door 

studenten tijdens breakout-sessies. Algemene onderwerpen 

worden in verschillende werkvormen behandeld aan de hand 

van praktijk voorbeelden en oefeningen. Studenten werken als 

onderdeel van een team om producten te leveren voor elke fase 

van de COPD. (Allied Command Operations Comprehensive 

Operations Planning Directive).

DUUR 

10 dagen

• Je leert de fundamentals van Psyops en beïnvloeding

• Je raakt vertrouwd met de stappen; ANALYSE, PLAN, 

INTEGRATE, ASSESS

• Je beoefend de basisprincipes van Psyops

• Psyops integratie in het 7Q, TBM of MDPM model

• Je bent weer helemaal up-to-speed welke kracht Psyops 

heeft bij een geïntegreerde aanpak 

WAT JE LEERT

Wat je waarschijnlijk ook interessant vindt: 

• Special Warfare Operations Course 

• Special Operations Awareness Course

• Military Command & Control - Advanced

NATO PSYOPS COURSE
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Tijdens deze opleiding krijg jij de kennis en vaardigheden 

aangeleerd op het gebied van werken met een digitale camera 

onder militaire omstandigheden. Je leert hoe de camera effectief 

ingezet wordt onder tactische omstandigheden. One (sharp) 

picture paints a thousand words. We behandelen de technieken 

die gebruikt worden om met jouw camera succesvol informatie 

te verzamelen tijdens militaire operaties.  Je leert met software 

om te gaan om beelden op een slimme manier te bewerken. 

Deze opleiding zorgt ervoor dat jij goede technische en tactische 

kennis krijgt van de te gebruiken apparatuur.  Ook snap je de 

meerwaarde van de digitale fotografie producten in het militaire 

besluitvormingsproces. 

DUUR 

5 tot 10 dagen afhankelijk van het aanvangsniveau

• Technische en tactische kennis over scherpe foto’s maken 

in militaire omstandigheden

• Je kan zelfstandig inlichtingen verwerven door middel van 

opnames voor gebruik binnen eigen eenheid

• Samenstellen van Intel Packages en begrijpt welke 

meerwaarde het heeft in het militaire planningsproces.

• Je kan met slimme software goed foto’s bewerken en 

verbeteren

• Je kan niet-standaard instellingen van de digitale camera 

toepassen in militair tactische omstandigheden 

WAT JE LEERT

Wat je waarschijnlijk ook interessant vindt: 

• Special Operations Awareness Course 

• Combat Medic opleiding 

• Military Command & Control - Advanced

TACTISCH DIGITALE 
FOTOGRAFIE
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Gedurende deze opleiding leer je middels een wetenschappelijke 

interdisciplinaire benadering alle principes die nodig zijn om 

strategische communicatie en gedragsverandering op een 

gestructureerde en verantwoordelijke wijze te plannen en uit te 

voeren. Geheel in lijn met NATO richtlijnen. 

DUUR 

20 dagen

• Je leert op een wetenschappelijk onderbouwde manier 

wat er nodig is om gedrag te beïnvloeden

• Je weet wat een EMIC en ETIC prospective is

• Je krijgt praktische voorbeelden en scenario’s gedurende 

de opleiding

• Je leert het praktisch toepassen voor militaire operaties

• We doorlopen de ethische en juridische aspecten die 

horen bij dit onderwerp

Deze opleiding verzorgen we in nauwe samenwerking met:

WAT JE LEERT

Wat je waarschijnlijk ook interessant vindt: 

• Special Warfare Operations Course 

• Special Operations Awareness Course

• Military Command & Control - Advanced

STRATEGISCHE 
COMMUNICATIE 
PLANNING
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04. MOBILITY & 
MANOEUVRE

Het kunnen uit manoeuvreren van je tegenstander 

is van essentieel belang voor het uitvoeren van 

succesvolle militaire operaties. Freedom of movement 

is nodig om de beschikbare wapensystemen effectief 

in te zetten. Hoe je dit precies doet binnen de diverse 

domeinen van land, zee en lucht daar weten onze 

mensen alles van. Lees in dit hoofdstuk een breed 

aanbod van onze beschikbare trainingsprogramma’s 

rondom dit thema. 
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Zonder goed begrip van maritieme boarding operaties lopen 

operators het risico het internationale zeerecht te overtreden en niet 

legitieme boarding operaties uit te voeren. Dit trainingsprogramma is 

ontworpen om operators en hun commandanten te voorzien van de 

vaardigheden en kennis om in een maritieme omgeving van speciale 

operaties te werken. Elk element van de Vehicle, Board, Seize and 

Search (VBSS) vaardigheden komen aan bod. Het begrijpen van 

de maritieme omgeving en de missie is van cruciaal belang om 

te beslissen welk type boarding vereist is. De nieuwste en meest 

succesvolle tactieken worden gedeeld om je team naar het hoogste 

niveau te tillen.

DUUR 

+/-14 dagen

Wat je waarschijnlijk ook interessant vindt: 

• Combat Life Saver opleiding – NAEMT geaccrediteerd

• Military Command & Control advanced

MARITIEME BOARDING 
OPERATIES

• Verschillende soorten maritieme boarding operaties te 

begrijpen

• Friendly (compliant) interdiction procedures 

• Opposed (non-compliant) interdiction procedures

• Verbeteren van hook-on drills

• De maritieme special operations omgeving begrijpen en 

analyseren

• Kennis vergroten over command & control van het schip

• Kennis vergroten over scheepsbeperkingen

• Closed Quarter Environment tactieken in een maritieme 

omgeving

• Tactische site-exploitatie (TSE)

WAT JE LEERT
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Zonder goed begrip van het Closed Quarter Environment 

‘Operator’ lopen operators onnodig risico, wat kan leiden tot het 

falen van de missie. De Close Quarter Environment ‘Operator’ 

biedt operators de nodige vaardigheden en kennis om met 

succes closed quarter-technieken en procedures in stedelijke 

gebieden uit te voeren. Deze vaardigheden en taken omvatten 

de onmiddellijke beoordeling van de situatie, missiebriefings 

op locatie en closed quarter-technieken in gesloten ruimtes 

succesvol uit te voeren.

DUUR

+/- 10 dagen

Wat je waarschijnlijk ook interessant vindt: 

• Closed Quarter Environment ‘Team’

• Combat Life Saver opleiding – NAEMT geaccrediteerd

CLOSE QUARTER 
ENVIRONMENT OPERATOR

• Verbeterd begrip van de grondbeginselen en principes 

van Close Quarters Environment

• Verbeterd begrip van verplaatsen in verstedelijkte 

omgeving

• Verbeterde vaardigheden voor dynamische 

schiettechnieken

• Scenariotraining bij dag en nacht in Closed Quarter 

Environment

• Effectieve besluitvorming binnen het team

• Aanvalsplanning & noodzakelijke voorbereidingen

WAT JE LEERT
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Zonder goed begrip van het Closed Quarter Environment Team 

(CQET) lopen teams het risico kwetsbaar te worden voor de 

tegenstander, wat kan leiden tot onnodig falen van de missie. 

Het CQET biedt speciale operatieteams de nodige vaardigheden 

en kennis om militaire missies succesvol uit te voeren in 

verstedelijkte gebieden. Na het volgen van deze cursus hebben 

de deelnemers inzicht in hoe ze als team kunnen excelleren, team 

verantwoordelijkheden begrijpen en hun command & control kunnen 

verbeteren in deze dynamische omgeving. Dit gebeurt aan de hand 

van complexe en realistische scenariotrainingen. Zorg ervoor dat je 

deze training krijgt om het beste team te worden. 

DUUR  

+/- 10 dagen

Wat je waarschijnlijk ook interessant vindt: 

• Closed Quarter Environment ‘Operator’

• Combat Life Saver Opleiding - NAEMT geaccrediteerd

• Combat Medic Opleiding – NAEMT geaccrediteerd

CLOSE QUARTER 
ENVIRONMENT TEAM

• Meer begrip van de CQE-grondbeginselen en principes

• Verschillende rollen in het team van CQE-operaties begrijpen

• Verbeterd begrip van de planning en voorbereiding van CQE-

operaties

• Verbeterd begrip van command & control van CQE-operaties

• Meer kennis over het gebruik van ondersteunend middelen 

op het gebied van cyber en hacking

• Tactische site-exploitatie (TSE)

• Meerdere besluitvormingsoefeningen voor teams om beter 

samen te werken

• Verbeterde missie briefings voor duidelijke en nauwkeurige 

communicatie

WAT JE LEERT
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Dit SOF Aviation Program Management (S-APM) & Concept of 

Operations (CONOP) dekt de vereisten voor het creëren en in 

stand houden van special operations aviation’s programma’s. 

De cursus belicht de beste praktijknormen en identificeert 

noodzakelijke afdelingen en belangrijkste vereisten voor een veilig, 

robuust en capabel luchtvaartprogramma. Onderwerpen zoals 

veiligheid, programmaplanning, training, onderhoud, operaties en 

standaardisatie komen aan bod. 

Op basis van de behoefte van uw organisatie en specifieke 

werkwijzen wordt een sjabloon gemaakt waarin kwaliteitsnormen, 

kapitaalbehoefte en onderhoudswerkzaamheden worden 

geïnventariseerd. Dit sjabloon kan vervolgens worden gebruikt om 

de vorming van uw in-house luchtvaartprogramma te begeleiden. 

Zoals bij elke organisatie is het leggen van de juiste basis de sleutel 

tot succes.

DUUR  

2 dagen

Wat je waarschijnlijk ook interessant vindt: 

• Ondersteuning voor het maken van documenten voor SOF-

luchtvaart programma’s

• SAFES (Special Operations Aviation Fleet Enterprise Software©)

SOF AVIATION PROGRAM 
MANAGEMENT & CONOP

• Geschiedenis en context van luchtvaart programma’s

• CONOP evaluatiematrix om eisen te definiëren

• Beter begrip van de creatie en publicatie van CONOP

• Inzicht in budgettering en inkoop

• De organisatietabel voor een SOF-luchtvaartprogramma 

begrijpen

• Beoordeling van de belangrijkste vereisten binnen elke 

afdeling van het SOF-luchtvaartprogramma

• Neem digitale en gedrukte sjabloon mee naar huis voor SOF-

luchtvaartprogramma-afdelingen

WAT JE LEERT
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Wellicht heeft u een trainingsbehoefte die niet vernoemd wordt in 

de catalogus. Wij zijn een internationaal erkend kennisinstituut voor 

militairen. Onze internationale instructieteams hebben extreem veel 

relevante kennis en ervaring die ze op flexibele wijze kunnen inzetten 

om een specifieke training voor u te ontwikkelen. Laat weten wat uw 

behoefte is en samen maken we er de beste training van die helemaal 

aansluit op uw wensen.

MAATWERK TRAININGEN

Als operationele eenheid wilt u de volledige focus hebben op 

een succesvolle uitvoering van de oefening of missie waar u aan 

deelneemt. Daarom biedt AFG mission support aan. Dit zijn activiteiten 

zoals bijvoorbeeld logistieke ondersteuning leveren op gebied van 

oefenlocaties aanvragen, gevaarlijke stoffen documenten opmaken, 

oefenmaterieel aanvragen, in ontvangst nemen en klaarzetten voor 

gebruik. Bent u op zoek naar een betrouwbare medische afvoerketen? 

Wij leveren een totaaloplossing die voldoet aan lokale wet- en 

regelgeving. Zo kan uw oefening altijd doorgaan, ondanks het tekort 

aan AMV’ers.

U kunt ook denken aan scenario’s schrijven als u een belangrijk 

opwerktraject aan het volgen bent. IPC, MPC of FPC organiseren 

en coördineren. Experts vanuit onze organisatie maken regelmatig 

onderdeel uit van militair teams tijdens oefeningen en missies.

MISSION SUPPORT

BEROEPSOPLEIDINGEN EN TRAININGEN KUNNEN 
WIJ VRIJGESTELD VAN BELASTING AANBIEDEN

Getoetst op de volgende kwaliteitseisen:

Getoetst op de volgende kwaliteitseisen:
1.   Transparant over producten
2.  Meting van klanttevredenheid
3.  Deskundigheid van docenten/adviseurs
4.  Helderheid over leeruitkomsten
5.  Sluit aan op de arbeidsmarkt
6.  Nakomen gemaakte afspraken

Voor iedere eenheid is de benodigde ondersteuning verschillend, 

belangrijk is dat wij u willen ontlasten met de administratieve taken 

die nu eenmaal horen bij het plannen en organiseren van militaire 

oefeningen en missies. Ons team van specialisten beschikt over de 

juiste ervaring en kennis om dit efficiënt voor u te organiseren. 

We hebben de volgende accreditaties: 
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AFG projecten B.V.

Kamer van Koophandel nummer: 71684360

info@advancedforcesgroup.com

www.advancedforcesgroup.com 

CONTACT
U kunt ons bellen op het nummer 085 130 5413 of een 

e-mail sturen naar info@advancedforcesgroup.com. 

Wilt u meer weten over Advanced Forces Group, ga dan 

naar www.advancedforcesgroup.com Volg ons ook op 

social media: LinkedIn, Facebook, en Instagram. 

https://www.facebook.com/advancedforcesgroup/
https://www.instagram.com/advancedforcesgroup/
https://www.linkedin.com/company/advancedforcesgroup/
https://www.facebook.com/advancedforcesgroup/
https://www.linkedin.com/company/advancedforcesgroup/
https://www.instagram.com/advancedforcesgroup/

