Meer mogelijkheden
én meer structuur
in het cursusaanbod

an se
Er moet een nóg sterker accent gelegd worden op scholing, luidde een van de besluiten van het achtste SP-congres op 1 mei
1999. De effectiviteit van het scholingsaanbod moest vergroot worden, opdat
de SP in de toekomst nóg beter voor de
dag zou komen. Nu, vlak voor het begin
van het nieuwe seizoen, legt Hans van
Leeuwen van het Afdelingsteam uit, welke weg de partij qua scholingen en opleidingen gaat bewandelen. 'In het nieuwe
programma wordt het accent gelegd op

opleidingen,' aldus Van Leeuwen.
'We hebben intussen een heel spectrum aan opleidingen en cursussen en er zijn er nog een aantal in
voorbereiding,' vertelt Hans van Leeuwen van het
SP-Afdelingteam in Rotterdam. 'In juli vond voor
de eerste keer de Zomerschool plaats, er is een
nieuwe cursus Politieke Basisvorming en in oktober gaan we weer met de Oktoberschool aan de
slag. In maart 2001 start er een cursus voor kandidaat-raadsleden en er komt ook nog een speciale
opleiding voor cursusbegeleiders. Dat alles komt
nog eens bovenop het zogenaamde 'losse' aanbod
van specifieke cursussen zoals 'Start de Hulpdienst', 'Actievoeren' of 'Publiciteit' ; plus de cursussen die gewoon heel interessant zijn voor geïnteresseerde leden, zoals 'Economie anders' of de
diverse excursies. '
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Dat klinkt allemaal bijna als een onoverzichtelijke
wildgroei aan cursussen en opleidingen. 'Neenee,
dat is het zeker niet,' verzekert Van Leeuwen. 'De
achterliggende gedachte bij de ontwikkeling van
het cursusaanbod was, dat ons scholingsaanbod
echt het idee van een opleidingstraject zou meekrijgen. Een cursusaanbod met modules dus. Op
die manier wordt de onderlinge samenhang duidelijker en beklijft het ook meer.'
De Zomerschool was pittig,
maar werd zeer positief beoordeeld

In het kader van het beoogde opleidingstraject
werd halverwege juli bij wijze van experiment de
Zomerschool gehouden. Aan deze studieweek
over de gevolgen van het reëel bestaande kapitalisme, die plaatsvond in hotel 'De Hollandse Biesbosch ' in Dordrecht, namen 60 SP' ers deel. In het
programma waren onder meer colleges door universitaire hoogleraren, politieke cafés en diverse
excursies opgenomen. Hans van Leeuwen beschouwt de eerste Zomerschool als een succes.
'Het was een hele aardige mix van ontspanning en
inspanning. Het programma was best pittig en
strak gepland, maar werd zeer positief beoordeeld
door de deelnemers. Wat ik heel goed vond, was
dat de groep zowel qua leeftijd als opleidingsniveau een heel gemêleerd gezelschap was . Echt
een dwarsdoorsnede van het SP-ledenbestand dus.
En hoewel sommige colleges best pittig waren,
zaten ze dusdanig in elkaar dat iedereen altijd heel
actief kon meedoen. En dat gebeurde gelukkig
ook. Er werd vaak druk en diepgaand nagepraat
over de inbreng van de gastdocenten. Dat is ook de
opzet: niet alleen luisteren maar ook praten over
wat je met de opgedane kennis kunt doén. Niet alleen de theorie, maar ook de praktijk dus.'
Voor wie is de Zomerschool precies bedoeld? Van
Leeuwen: 'In principe is de Zomerschool bedoeld
voor ieder SP-lid, mits hij of zij betrokken is bij de
afdeling. Dat kan een bestuurslid zijn, een kerngroeplid of gewoon een actief lid. De bedoeling is,
dat de opgedane kennis op de een of andere manier in de afdelingen tot uiting gaat komen. Iemand die al iets voor de afdeling betekent, kan op
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die manier wellicht nog meer gaan betekenen.'
Volgend jaar is er weer een Zomerschool, maar
reeds van 8 tot en met 10 september vindt er in het
Friese Grouw een verkorte versie (Zomerschool II) van deze studieweek plaats. Inmiddels
is de afdelingsvoorzitters verzocht om goed na te
denken over een geschikte kandidaat voor de 'korte' ZomerschooL 'Omdat we niet doen aan selectie
of toelatingseisen, is het verstandig om actieve betrokkenheid als criterium voor deelname te hanteren,' verduidelijkt Van Leeuwen.
Beslagen ten ijs voor de
regioconferenties en de
raadsverkiezingen

Na de Zomerschool II is het alweer tijd voor de
Oktoberscholing, waarvoor de afdelingsvoorzitters en hun tweede man/vrouw bijeengeroepen
worden . De Oktoberscholingen hebben als onderwerp de voorbereiding op de later in het jaar te
houden regioconferenties. Ook komen de aanstaande raadsverkiezingen aan de orde.
Tijdens de regioconferenties in november en het
voorjaar zullen de congresbesluiten van 1999 met
bestuurs- en raadsleden geëvalueerd worden.
Dan is er van oktober tot en met juni de nieuwe
cursus Politieke Basisvorming; verplichte kost
voor bestuurs- en raadsleden, maar ook interessant
voor bijvoorbeeld kerngroepleden en andere geïnteresseerde leden. Deze cursus vindt in principe
plaats op afdelingsniveau en gaat over het socialistische alternatief vanuit het perspectief van
'Heel de mens', het beginselprogramma van de
SP. Politieke Basisvorming zal onder landelijke
begeleiding staan en gegeven worden grofweg
van oktober tot en met juni. De cursus bestaat uit
negen bijeenkomsten en er zijn nieuwe boekjes in
de maak.
Naast de voorjaarsscholingen in 2001 die deze
keer bestemd (én verplicht) zijn voor zittende
raadsleden, komt er eveneens in het voorjaar een
nieuwe cursus voor kandidaat- raadsleden. 'Die is
dus bestemd voor mensen die hoog op de lijst
staan. Deze cursus zal onder meer bestaan uit thema's als 'Raadswerk in uitvoering', 'In debat' en
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'Belaagd door de media' . Het is zaak dat deelnemers zo goed mogelijk op het raadslidmaatschap
voorbereid worden. Bovendien kan deze cursus
voor de deelnemers een manier zijn om erachter te
komen of dat raadslidmaatschap eigenlijk wel wat
voor hem of haar is. Om teleurstellingen te voorkomen is het voor beide partijen van belang om
dat zo vroeg mogelijk te weten,' aldus Van Leeuwen.
Tenslotte komt er nog een speciale opleiding Cursusbegeleiding. Van Leeuwen: 'Ook dit is weer
een vorm van scholing. Het begeleiden van cursussen is een vak apart en er is in de partij steeds
behoefte aan meer mensen die leden kunnen enthousiasmeren en die hun kennis op een leuke en
interessante manier kunnen overbrengen. '
'Het nieuwe cursusaanbod
Is nuttig, leuk en veelzijdig'

'Een en ander geeft aan dat het nieuwe cursusaanbod steeds breder wordt, ' zegt Hans van Leeuwen.
- 'Het wordt dus echt een opleidingstraject met uiteenlopende modules. We willen SP' ers opleiden
tot mensen die de samenhang en het verband tussen de dingen zien. Daar investeren we veel in.
Het is belangrijk dat afdelingen die gedachte naar
hun leden overbrengen. Laat weten dat je het als
partij belangrijk vindt, dat je leden hun kennis vergroten. Breng de opleidingen en cursussen daarom
als handreiking naar je leden en maak er reclame
voor, zo van: Aanbieding: Vergroot gratis j e kennis. Grijp j e kans. In het verleden gingen bestuursleden wel eens naar een cursus met de gedachte:
Nou ja, als niemand anders van de afdeling erheen gaat, dan ga ik maar. Die houding moet echt
van de baan, want zeker in de nieuwe opzet is het
cursusaanbod nuttig, leuk en veelzijdig. Van die
boaschap moet je ook je leden overtuigen. '
De nieuwe cursuskalender is inmiddels in de
maak. Deze zal in die zin afwijken van de vorige,
dat cursisten aan de hand van de cursuskalender
een duidelijke planning voor het komende seizoen
kunnen maken. Zo bestaat bijvoorbeeld de opleiding 'Lokale Politiek' voor kandidaat-raadsleden
uit zes op elkaar aansluitende bijeenkomsten. •
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