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'Het scholingsaanbod van de SP 
is globaal te verdelen in zes 
categorieën : praktische cursus
sen, excursies en discussies, de 
Zomerschool, scholing van 
raads- staten- en bestuursleden, 
poli tieke bas isvorming en zelf
scholing. Ik loop ze all emaal 
even bij langs. 
De praktische 
bijvoorbeeld voor 

cursussen, 
hulpdienst-

medewerkers, over afdelings
communicatie en voor webmas
ters staan op de cursuskalender. 
Daar staat ook vermeld voor wie 
ze bestemd zijn . De excursies en 
debatten staan open voor all e 
geïnteresseerde SP' ers. Ze staan 
op de cursuskalender en zu llen 
ook in de Tribune aangekondigd 
worden. Van de Zomerschool 
worden ditjaar dri e editi es geor
ganiseerd, waarmee we de 
afspraak nakomen dat het aantal 
cursisten moet groeien. De ko
mende jaren moet die groei 
overigens verder doorzetten. 
Aan de scholing van raads -sta
ten en bestuursleden gaan we 
meer doen dan in het verleden. 
Concrete plannen voor het 
komende jaar moeten nog uit
gewerkt worden. In een komen
de uitgave van Spanning vertel 
ik er graag meer over. Dan blij 
ven er nog twee onderdelen 
over waar ik wat langer bij stil 
wil staan: de politieke basisvor
ming en de zelfstudie. 

Politieke basisvorming 
in verschillende 

uitvoeringen 
Ui tgangspunt van de pol iti eke 
basisvorm ing is dat a ll e af-

delingen maandelijks een 
scholingsb ij eenkomst organi
seren. Daarmee verhogen we de 
politieke kennis van onze leden 
en binden we mensen aan onze 
partij . Daarvoor is - zeker voor 
nieuwe afdelingen - de cursus 
politieke basisvorming die we 
enkele jaren geleden ontwikkeld 
hebben, uitstekend te gebruiken. 
De cursus bestaat uit twee delen 
en wordt begeleid door twaalf 
handzame boekjes. Afdelingen 
die de cursus al gedaan hebben , 
kunnen hem herhalen voor hun 
vele nieuwe leden. Maar ze kun
nen ook een stap verder gaan met 
de nieuwe cursus 'Heel de mens 
op lokaal niveau', waarin de ver
taling van onze ideologie in de 
plaatselijke praktijk centraal 
staat. Daarvoor maken we mate
riaal , maar raden we ook aan 
gastsprekers uit te nodigen. Bij
voorbeeld iemand van de vak
bond als het gaat om werk en in
komen. 
Ook nieuw is een kennis
makingscursus voor nieuwe 
leden. In drie avonden laat je 
hen grondig kenni smaken met 
de partij - en leer je hen ook 
kennen. Vooral voor afdelingen 
met veel nieuwe leden is dit een 
aanrader. De cursus is een aan
vulling op de persoonlijke ken
ni smakingsbezoeken, en kan 
niet daarvoor in de plaats 
komen. De geschi edeni s van het 
socialisme en de SP, de werk
wij ze en organi satie van onze 
partij en de ideologie komen 
aan bod. De cursus is een mi x 
van videobeelden, colleges en 
di scussie. 

'We gaan betere opleidingen ver
zorgen voor veel meer leden', 
besloten we op het twaalfde 
congres. Hoe staat het daarmee, 
is de vraag bij de aftrap van het 
nieuwe schooljaar. Het antwoord 
komt verderop in deze Spanning 
in de vorm van de nieuwe cursus
kalender, en hier van Rosita van 
Gijlswijk, landelijk scholings

secretaris. 

Zelfstudie via internet 
Aan de zelfstudie tenslotte 
wordt hard gewerkt. We hebben 
het dan over mogelijkheden 
voor leden om zich via internet 
zelf te scholen over de SP en het 
socialisme. De planning is dat 
de studies ite in oktober opera
tioneel is. Leden kunnen dan 
met hun lidnummer en postcode 
toegang krijgen tot teksten , mul
tiple-choicevragen en beeld
fragmenten en tot veel verwij
zingen naar artikelen en boeken. 
In eerste instantie beginnen we 
met de geschiedenis van het 
sociali sme en de SP, het activis
me van de SP, politieke stromin
gen en onze ideologie. Als alles 
goed loopt, gaan we de moge
lijkheden in de toekomst uit
breiden.' 

Voor een goede afdelingssclw
ling heb je ook een goede 
sclwlingsbegeleider nodig. 
Waar vind je die? 
'Dat is een zaak voor de af
delingsbesturen. Die moeten 
iemand verantwoordelijk ma
ken voor de scholingen. Lukt 

dat niet, dan kunnen ze even
tueel een beroep doen op een 
buurafdeling. We kunnen a ls 
landelijke scholingscoördi
nati e ni et in het hele land zelf 
scho lingen gaan geven. Wel 
mag je verwachten dat we de 
scholingsbegele iders terdege 
gaan begeleiden. En natuurlijk 
help ik ook graag mee een be
geleider te zoeken als je dat a ls 
afdeling niet lukt. ' 

Wat kunnen afdelingen doen 
die nu enthousiast worden? 
' In ieder geval een scho lings
begeleider zoeken. En verder 
nog even afwachten. Eind 
augustus krij gen de afdelings
voorzitters uitgebreide infor
matie over de politieke basis
vorming. Kort daarna moeten 
ze al hun leden op de hoogte 
stell en van de scholingsmoge
lijkheden- bijvoorbeeld via de 
plaatselijke bijlage bij de 
Tribune.' 

Rosita van Gijlswijk is te 
bereiken op rvgijlswijk@sp.nl 
en op (OIO) 243 55 64. 
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