
Bakkers en juristen moeten ook! 

Scholing in de SP: 
Met als titel Scholing en de
bat aan de basis schrijft Jan 
Marijnissen in het oktober
nummer van de Tribune 1999 
een column over de noodzaak 
van scholing. Het is dan een 
half jaar na het achtste lande
lijke congres van de SP. "Deze 
maand zit ik alle weekeinden 

Ook ditjaar staan er aan de vooravond van een nieuw congres weer 
drie weekeinden op het programma, waarbij de politiek verant
woordelijken van de afdelingen in staat worden gesteld om eens 
politiek bij te tanken. Elke afdeling kan twee mensen afvaardigen 
waaronder in ieder geval de voorzitter. De editie van ditjaar staat in 
het teken van de betekenis om de progressieve rots in de branding 
van de algemene verrechtsing te zijn; hoe kunnen we onze partij 
versterken en wat betekent het om 'lokaal werken opnieuw uit te 
vinden'. Afdelingsvoorzitters krijgen begin augustus bericht over 
de oktoberscholing. De data staan hieronder. 

Zaterdag 5 en zondag 6 oktober, Driebergen 
Zaterdag 19 en zondag 20 oktober, Driebergen 
Zaterdag 26 en zondag 27 oktober, Driebergen 

Maar er valt natuurlijk nog veel meer te leren. Dat geldt voor hen 
die bakker willen worden of jurist, maar ook voor SP' ers die de 
wereld willen veranderen. Daarom blijft de SP doorgaan met de 
vele cursussen die hun succes inmiddels bewezen hebben. Verder 
wordt er een aantal nieuwe cursussen gegeven. Een overzicht. 

Politieke b~sisvorming 
Sinds het 9de congres worden er door lokale scholingsbegeleiders op 
afdelingsniveau cursussen politieke basisvorming gegeven. Hierbij 
wordt er vanuit gegaan dat bestuursleden, (kandidaat) raadsleden en 
kerngroepleden aan de cursus deelnemen. Natuurlijk zijn ook ande
re geïnteresseerde leden van harte welkom. Als iedereen die het 
aangaat ook daadwerkelijk meedoet, kunnen we garanderen dat 

'op de hei • met voorzitters en 
andere bestuursleden van de 
SP-afdelingen. We praten er 
zeer intensief over het func
tioneren van de SP op lokaal 
niveau". zei Marijnissen. 
Daarmee doelde hij op de nu 
inmiddels overbekende okto
berscholingen. 

deze scholingsbijeenkomsten rendement hebben. Het partijbestuur 
beslist in augustus over de inhoud van een nieuwe cyclus pobtieke 
basisvorming. Direct daarna ontvangen de lokale scholingsbegelei
ders meer informatie. 
Follow-up Lokale politiek 

Het vervolg op de cursus Lokale Politiek die het afgelopen jaar kan
didaat-raadsleden heeft voorbereidt op het raadslidmaatschap, wordt 
in september gehouden met een bijeenkomst voor de nieuw gekozen 
raadsleden. Daar worden de ervaringen met het raadswerk tot dan 
toe uitgewisseld en worden de nieuwe raadsleden handvaten gege
ven om het raadslidmaatschap goed uit te oefenen. Onze raadsleden 
zijn de visitekaartjes van de partij die vaak en veel aandacht trekken. 
Mede daarom is deze cursus een verplichting die voortvloeit uit het 
raadslidmaatschap. Alle betrokken raadsleden krijgen binnenkort 
een persoonlijke uitnodiging. Er kan gekozen worden uit twee data: 

Zaterdag 14 september, Utrecht 
Zaterdag 28 september, Utrecht 

Provinciale Politiek 
In maart 2003 zijn er verkiezingen voor de Provinciale Staten. In 
december gaat, direct na de regioconferenties waar de kandidaten
lijsten worden vastgesteld, de cursus Provinciale Politiek voor kan
didaat-Statenteden van start. Gedurende de cursus willen we onze 
kandidaten de broodnodige bagage meegeven die nodig is als toe
komstig Staten lid. Immers, volksvertegenwoordiger zijn voor de SP 
is niet niks: de beste partij van Nederland vertegenwoordigen in een 
forum van mensen die daar soms heel anders over denken, opereren 
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het complete programma 
in de schijnwerpers van de media enzovoorts. Dat gaat niet vanzelf. 
Daar moeten onze aspirant-Stalenleden goed op voorbereid worden. 

Zaterdag 7 december, Utrecht 
Zaterdag 14 december, Utrecht 
Zaterdag 11 januari, Utrecht 

Economie Anders 
In deze driedelige avondcursus staat de economie centraal. Aan de 
orde komen thema's als de liberahsering van de energiesector, de uit
verkoop van het openbaar vervoer en ecologie boven economie. Deze 
cursus is bedoeld voor geïnteresseerde leden en kaderleden. Mede
werkers van het wetenschappelijk bureau en de Tweede Kamerfractie 
geven hun visie op de thema's. Uiteraard is er volop de gelegenheid 
om ook met hen in discussie te gaan. Voor Economie Anders geldt dat 
de drie bijeenkomsten verspreidt worden over het hele land. In de 
wekelijkse 'Lijn' verschijnen de data en de locaties. 

Workshops Helpende Hand 
Deze eendaagse cursus met workshops voor medewerkers van de 
lokale hulpdiensten is bedoeld om onze medewerkers wegwijs te 
maken in de jungle van de wet- en regelgeving en om onze politieke 
stellingname in deze te verhogen. Op zaterdag 7 september en zater
dag 8 februari worden de twee workshopdagen jaar georganiseerd. 
Het aantal deelnemers is om praktische redenen gemaximeerd tot 2 
mensen per afdeling. 

Zaterdag 7 september, Amersfoott 
Zaterdag 8 februari , Amersfoort 

Afdelingscommunicatie 
Onbekend maakt onbemind. Communicatie is voor een SP-afdeling 
van groot belang. Daarbij hoef je niet alleen te denken aan het maken 
van het lokale inlegvel of een persbericht, maar ook aan een jaarlijk
se afdelingskrant. Voor veel tips en trucs is er voor afdelings- en 
fractievoorzitters de cursus afdelingscommunicatie. We organiseren 
deze cursus twee maal, zodat de groepen niet al te groot zijn en alle 
dilemma's en vragen van afdelingen aan bod kunnen komen. 

Zaterdag 22 februari, Rotterdam 
Zaterdag 22 maait, Rotterdam 

Webmasterscursus 
Bits en bytes, HTML en andere codes: voor afdelingswebmasters 
organiseren we een bijeenkomst over onze lokale SP-websites. 
Naast een inleiding over de politiek/inhoudelijke mogelijkheden van 
een website, zal er onder deskundige begeleiding uitleg gegeven 
worden over technische aspecten. 

Zaterdag I maart, Rotterdam 
Zaterdag 15 maart, Rotterdam 

Lokale financiën en politiek rendement 
Speciaal voor onze lokale penningmeesters organiseert het Studie
centrum deze cursus. Technische aspecten over boekhouden komen 
niet aan bod, maar wel thema's als de samenstelling van de afde
lingsfinanciën, hoe met de beschikbare middelen op lokaal niveau 
optimaal rendement behaald kan worden, hoe een actie zichzelf kan 
bedruipen, hoe de verkiezingskas op peil kan worden gebracht en de 
rol van de penningmeester in het afdelingsbestuur. Deze avondcursus 
wordt gegeven op donderdagavond en op drie verschillende locaties. 

Donderdagavond 10 april, Zwolle 
Donderdagavond 17 april, Eindhoven 
Donderdagavond 24 april, Rotterdam 

Scholing op aanvraag 
Op aanvraag van lokale afdelingen verzorgt het SP-Studiecentrum 
specifieke cursussen en de begeleiding daarvan. Hierbij kan onder 
andere gedacht worden aan scholingen met thema's als bouwen & 
wonen en start de hulpdienst voor afdelingen die willen beginnen 
met een spreekuur. Afdelingsvoorzitters kunnen daarover contact 
opnemen met Rosita van Gijlswijk. • 

Faciliteiten en aanmelding 
Opgeven voor cursussen gaat 
via de afdelingsvoorzitter. Na 
je aanmelding krijg je een 
uitnodiging. We gaan uit van 
de stelregel 'aanmelden is 
komen'. Voor de cursussen en 
het cursusmateriaal ben je 
geen kosten verschuldigd. 
Ook in de lunch (en bij de 
weekenden in de maaltijden, 
drankjes en overnachting) 
wordt voorzien. We hechten 
grote waarde aan scholing. 
Eerder hebben we geconsta
teerd dat afwezigheid bij 
scholingen te vaak voorkomt 
en willen dat de deelname 
verbeterd wordt. Door een 
grotere deelname neemt de 

kwaliteit toe en kunnen de 
kosten per deelnemer omlaag. 
Daarom is besloten dat de 
kosten die gemaakt worden 
door afwezigheid van deel
nemers voortaan bij afdelingen 
in rekening worden gebracht. 
Mocht je onverhoopt om drin
gende redenen verhinderd zijn, 
probeer dan een vervanger te 
vinden binnen je afdeling. 

Voor alle informatie over de 
cursussen waarin de afdelings
voorzitter niet kan voorzien: 
bel met Rosita van Gijlswijk, 
(0 I 0) 243 55 64 of stuur een 
e-mail naar: 
studiecentrum @sp.nl 

Spanninge1 augustus2002 7 




