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Politieke basisvorming, de 
scholingen die alle afdelingen 
dienen te geven, hoe lopen 
die? 
Scholingscoördinator Rosita 
van Gijlswijk: 'Wat ik merk uit 
de contacten met afdelingen is 
dat vooral de korte versie voor 
nieuwe leden populair is. Hoe 
het staat met afdelingsscho
lingen die gericht zijn op álle 
leden, daar heb ik weinig zicht 
op. We gaan er wel naar 
kijken: in het eerste kwartaal 
van volgend jaar roepen we 
alle scholingsbegeleiders een 
keer bij elkaar. Speciaal voor 
de afdelingsscholingen zijn 
inmiddels de delen één tot en 
met vier van de scholingsboek
jes politieke basisvorming 
herschreven, inclusief 
de bijbehorende instructies. 
Ons materiaal is daardoor weer 
helemaal up to date.' 

En de bijscholingscursussen 
voor raads- en Statenleden. 
Hoe staat het daarmee? 
'De Statenleden komen binnen
kort voor een weekendcursus 

De cursuskalender is te vinden op www.spnet.nl, onder 'scho-
, lings centrum'. Daar vind je ook aangegeven voor wie welke 

cursus bestemd is. Aanvullende informatie over de cursussen 
en de aanmeldingsprocedure is te krijgen bij je afdelingsvoor
zitter en bij Rosita van Gijlswijk (voor vragen waar de voorzitter 
geen antwoord op kan geven). Rosita is telefonisch te bereiken 
op (01 0) 243 55 64 en per mail op studiecentrum@sp.nl 

bij elkaar. Vervolgens komen 
de raadsleden aan de beurt. 
We zijn er nog niet helemaal 
uit of dat ook een cursusweek
end moet worden, of alleen een 
zaterdag. Maar hij komt eraan.' 

Actievoeren & publiciteit, 
in debat, afdelingscommuni
catie, lokaal actief, omgaan 
met de media: aan thema
cursussen staat er de komen
de maanden het nodige op 
de agenda. Is er genoeg 
belangstelling voor? 
'Meer dan genoeg: alles zit 
al zo'n beetje vol en van in 
debat en actievoeren & publi
citeit hebben we al een extra 
uitvoering ingelast. 
Voor afdelingscommunicatie 
wil ik nog wel graag wat aan
dacht. Die cursus is bestemd 
voor afdelingsvoorzitters en 
fractievoorzitters, en dat heeft 
hier en daar tot verbazing ge
leid. 
Waarom mogen we niet het lid 
sturen dat het inlegvel schrijft, 
kreeg ik bijvoorbeeld te horen. 
Op de cursus hebben we het 
erover hoe je gestructureerd 
je hele afdelingscommunicatie 
kunt doorlichten en verbeteren. 
En dat levert het meeste ren
dement op als de mensen de 
cursus volgen die de lijnen 
uitzetten in de afdeling. 
Vandaar de keuze voor 
fractie- en afdelingsvoorzit
ters.' 
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Heb je al zaken gezien die 
volgend cursusjaar anders 
moeten? 
'De meeste cursussen zijn niet 
in één avond te doen, ook al 
gezien de reistijd. We zitten dus 
vast aan de zaterdag en daarvan 
zijn er te weinig in een jaar, als 
we ook rekening houden met 
regioconferenties, parti jraads
vergaderingen en vakanties. 
Alle zaterdagen die beschikbaar 
zijn, hebben we inmiddels ge
vuld en toch kunnen we niet alle 
cursussen plannen die we zou
den willen. Dat betekent dat we 
er volgend jaar naar toe moeten 
dat er meerdere verschmende 
cursussen op dezelfde zaterdag 
gegeven worden.' 

Nog tips voor de afdelingen? 
'Twee dingen: ik merk dat er 
in de afdelingen vaak meer 
gedaan kan worden met de 
kennis die opgedaan wordt op 
scholingen dan nu het geval is. 
Dat is zonde. Benut de kennis 
beter door mensen die aan een 
cursus deelgenomen hebben 
verslag te laten doen op kern
groep- of bestuursvergaderin
gen. En als tweede: in af
delingsverslagen wordt nog 
wel eens geklaagd dat er 
niemand is die plaatselijke 
scholingen kan geven. Wel , 
klagen helpt niet. Beter is het 
om met mij te bellen , zodat we 
samen naar een oplossing 
kunnen zoeken.' • 




