
Lokale Politiek: een 
noodzakelijke cursus voor 
alle kandidaat-raadsleden 

'Wie in 2006 hoog op de kandidaten
lijst voor de raadsverkiezingen wil 

staan, zal moeten weten waarover hij 
of zij het heeft.' Met die gepeperde 

uitspraak rechtvaardigt SP-scholings
secretaris Rosita van Gijlswijk de cur

sus Lokale Politiek. Want: 'Niemand 
wordt als raadslid geboren.' 

Waarom vind je deze opleiding 
voor kandidaten zo 
belangrijk?Heb je zo weinig 
vertrouwen in kandiderende 
SP' ers? 
'Onzin. Ik heb juist heel veel 
vertrouwen in mijn partijgeno
ten. Maar hoe goed en talentvol 
iemand ook is; niemand wordt 
als raadslid geboren. En daar 
gaat het mij om. Veel mensen 
stappen het avontuur van de 
gemeenteraad in zonder daar
van de consequenties goed in te 
schatten. Ze haken dan halver
wege teleurgesteld af. De SP 
heeft daarvan in het verleden 
een paar voorbeelden gehad. 
Raadsleden die voor zichzelf 
begonnen, raadsleden die het 
werk niet aan bleken te kun
nen; het kwam allemaal voor. 
Om herhaling te voorkomen 
volgt elke kandidaat-raadslid 
een verplicht opleidingstraject. 
Tijdens de scholing geven we 
kandidaten de broodnodige 
bagage mee. En dat is echt 
nodig, ja. Want raadslid zijn 
voor de beste partij van Neder
land is niet niks. Kandidaten 
gaan de SP vertegenwoordigen 
in een forum van mensen die 
heel anders denken. Ze opere
ren in de schijnwerpers van de 

media en ze krijgen te maken 
met allerhande normen, regels 
en onderwerpen. En de afde
ling verwacht ook nog dat 
onze raadsleden het er goed 
van af brengen. Dat gaat niet 
zo maar; daar moeten onze 
kandidaten op voorbereid 
worden.' 

Wat komt er in de cursus dan 
allemaal aan de orde? 
'Het kandidaat-raadslid krijgt 
in vijf bijeenkomsten een 
uitstekend beeld van wat het 
SP-raadslidmaatschap in
houdt. Zo kunnen ze zich een 
beter beeld vormen van het 
raadswerk, zodat ze welover
wogen kunnen besluiten zich 
wel of niet kandidaat te stel
len. De cursus gaat over zaken 
als de ideologie van de SP, het 
verband tussen actie en frac
tie, de praktische kanten van 
het raadswerk; de werking van 
het reglement van orde, selec
tie van onderwerpen, speer
punten van de SP, omgaan met 
de media en debatteren . Tij
dens de laatste bijeenkomst 
simuleren we een raadsverga
dering waarin alle aspecten 
van het raadswerk aan bod 
komen.' 

Geïnteresseerden uit 
Winschoten, Heerlen of 
Vlissingen moeten zeker 
heel ver gaan reizen om zo'n 
cursus te volgen ... 
'Nee hoor. De bijeenkomsten 
vinden in 5 regio's en dus altijd 
vrij dicht bij huis plaats. We 
gaan in september van start met 
een eerste cyclus. De exacte 
data van de scholingsbijeen
komsten zijn opgenomen in de 
cursuskalender (vorige pagina's 
in deze Spanning- red.). Afde
lingen die nu al kandidaten op 
het oog hebben, doen er ver
standig aan om die mensen op 
te geven voor de eerste cyclus. 
In januari starten we een twee
de cyclus, zodat er voor alle 
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kandidaten volop mogelijkhe
den zijn om de verplichte 
cursus te volgen. In september 
2005 organiseren we dan nog 
een laatste cyclus, zeg maar 
een bezemcursus voor de laat
komers.' 

Deelname aan 'Lokale 
Politiek' is verplicht. Dat klinkt 
een beetje als een dwang ... 
'Ik zie het niet als een dwang. 
Het raadslidmaatschap brengt 
verplichtingen met zich mee en 
als iemand niet bereid is aan de 
cursus mee te doen, moet je je 
afvragen in hoeverre die per
soon bereid is in de raad het 
vuur uit de sloffen te lopen. ' 

Is het slim om als afdeling 
voor alle zekerheid maar 
meteen de hele kandidatenlijst 
op cursus te sturen? 
'De praktijk heeft ons inder
daad geleerd dat beter wat meer 
mensen de cursus kunnen vol
gen, dan wat minder. Een mooie 
vuistregel is het om twee keer 
het aantal mensen te scholen 
dan je als afdeling aan zetels 
verwacht. Denk je op twee 
zetels uit te komen, stuur dan 
vier mensen naar de cursus. Het 
hangt natuurhjk af van de voor
uitzichten bij de verkiezingen. 
Het belangrijkste is, dat je er 
zeker van bent dat je voldoende 
goede en geschoolde mensen 
paraat hebt. 
Wat er ook gebeurt.' 

Alleen aanmeldingen die via 
de afdelingsvoorzitter binnen 
komen worden geaccepteerd. 
Aanmelden met naam en 
lidnummer en via de afdelings
voorzitter kan per e-mail via 
studiecentrum@ sp. nl 




