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MASTERCLASS LOKALE POLITIEK 2017 

ALGEMEEN 
De leergang is een verdieping in de kennismaking met de lokale politiek. De leergang is ook bedoeld om 
personen te interesseren voor mogelijke kandidaatstelling bij verkiezingen voor de gemeenteraden in maart 
2018 of Provinciale Staten van Zeeland en waterschap Scheldestromen in 2019. 

De masterclass is een inhoudelijk vervolg op de leergang Lokale Politiek Walcheren 2013 en 2016 en 
Oosterschelderegio 2016. Qua opzet en inhoud is de masterclass te vergelijken met de landelijke ‘Jan Schaper-
leergang’. Er zal een voorstel aan het landelijk partijbestuur worden gedaan om aan de cursisten, na deelname, 
een overeenkomstig getuigschrift uit te reiken.  

VOOR WIE 
Van de deelnemers wordt verwacht dat zij de uitgangspunten van de sociaaldemocratie zo die worden 
uitgedragen door de PvdA in grote lijnen onderschrijven. 

De masterclass is in eerste instanties bedoeld voor: 

 Deelnemers aan de Leergang Lokale Politiek Walcheren 2013 of 2016. 

 Deelnemers aan de Leergang Lokale Politiek Oosterschelderegio 2016. 

 Zittende raad- en Statenleden en waterschapsbestuurders die hun politieke vaardigheden willen 
aanscherpen. 

 Personen welke al eerder deel uitmaakten van een PvdA-kandidatenlijst en hun politiek kennis en 
vaardigheden willen uitbreiden. Geadviseerd wordt om vanuit de plaatselijke afdelingsbesturen 
deelname van potentiële kandidaten actief te stimuleren. 

WANNEER 
De masterclass wordt georganiseerd In de periode februari / april 2017. De leergang omvat totaal zes 
bijeenkomsten te weten:  

 Twee studiedagen van 10:30 uur tot uiterlijk 15:00 uur (inclusief lunch) op zaterdag. 

 Vier avondbijeenkomsten van 19:30 uur tot uiterlijk 22:00 uur op woensdag. 

 De deelnemers zullen daarnaast, in samenwerking met een gemeenteraadsfractie en / of Provinciale 
Staten, een studieopdracht vervullen.  

WAT KOST HET 
Als bijdrage in de kosten wordt van de deelnemers voor het totale pakket een bijdrage van € 20 gevraagd. 

Afdelingen kunnen de deelname door PvdA-leden stimuleren door deze gratis aan te bieden en de kosten door 
de afdeling (€ 20 per persoon) te vergoeden. Eenzelfde gedragslijn kan worden gekozen voor studenten en 
scholieren. 

WAAR WORDT DE CURSUS GEHOUDEN 
Drie avond bijeenkomsten zijn gepland in het gebouw van het Orthopedagogisch Didactisch Centrum (OPDC) 
aan de Griffioenstraat 38 in Middelburg.  

De studiedagen op zaterdag worden gehouden in het gebouw van de basisschool ‘De Zuidwesthoek’ aan de 
Elvis Presleylaan 107 in Goes.  

De slotbijeenkomst vindt plaats in de Statenzaal van het provinciehuis in Middelburg. 

CONTACTADRES & REKENING 
Correspondentie en aanmelden kan via pspvda@zeelandnet.nl of 06-34836272. 

Rekening PvdA Vlissingen (Leen Meulmeester) 
NL 81 RABO 0151 2203 36 t.n.v. PvdA afdeling Vlissingen 
Onder vermelding van: ‘Masterclass 2017’ 

 

mailto:pspvda@zeelandnet.nl
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INHOUD VAN DE LEERGANG 

 Blok 1: zaterdag 21 januari 2017 (10:30 tot uiterlijk 15:00 uur) 
 
DEEL 1 
 
a. Kennis maken met elkaar. 

DEEL 2 

b. Kennis van competenties die nodig zijn om als raadslid te kunnen opereren. ‘Van waarde’ in de 
politiek. 

c. Een reëel beeld schetsen van wat het raadswerk inhoudt qua tijd / inzet / verwachtingen / 
mogelijkheden en onmogelijkheden / impact op het persoonlijk leven. 

d. Samenwerking en het niet bestaan van de onfeilbare politicus. Omgaan met dilemma’s. Dit mede 
naar analogie van de recente ontwikkelingen in Kapelle, Terneuzen en Vlissingen. 

e. Hoe vergaart een politicus zijn / haar informatie: 
- Raadsvragen stellen n.a.v. artikel in de media.  
- Telefoontje of via het maatschappelijk middenveld.  
- Direct contact met inwoners van een buurt / dorp. 
 
Mogelijke werkvorm: competenties interactief presenteren met zittende- of oud raads- en 
Statenleden en verwerken in groepen. 
 
Moderator: Ben de Reu 

DEEL 3 

f. Introductie studieopdracht: 
- Middelen die je als raadslid ter beschikking staan en hoe die te gebruiken 
- Het belang van netwerken. 
- Opzet en organisatie van de stage. 
- Introductie aandachtspuntenlijst. 

g. De opdrachten worden uitgevoerd door cursisten uit dezelfde gemeente en onder begeleiding 
van een stagebegeleider vanuit de raadsfractie, Statenfractie en / of afdelingsbestuur (zie ook 
blok3).  
 
Werkvorm: a. Introductie stageformulier (plenair). b. Bespreking en afspraken met de in groepen 
per delegatie. 
 
Moderator: Wiert Omta. 
 
Uitvoering werkgroep: Piet de Nooijer en Maarten Rossen. 
 

 Blok 2: woensdag 1 februari 2017 (19:30 tot uiterlijk 22:00 uur) 
 
DEEL 1 
Inzicht in de financiële cyclus in de gemeentelijke en / of provinciale politiek en het belang van 
financiën om politieke doelen te realiseren. Het lezen en interpreteren van een begroting. Hoe kunnen 
keuzes worden beïnvloed? 
 
DEEL 2 
Verwerking van opdrachten in groepen. 
 
Moderator: Kees Meijler. 
 
Uitvoering werkgroep: Jo Korstanje en Peter Holtring. 
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 Blok 3: woensdag 15 februari (19:30 tot uiterlijk 22:00 uur) 
 
Het landelijke verkiezingsprogramma van de PvdA kritisch gewogen. Het rapport ‘Van waarde’. Wat is 
de verbinding met de provinciale en locale politiek. Wat levert een toetsing met programma’s van 
andere politieke partijen op? 
Medewerking van Albert de Vries en Joyce Vermue. 
Werkvorm: a. Werkopdracht in groepen. b. Vervolgens plenair debat in de vorm van een 
Lagerhuisdebat 
 
Moderator: Wouter van Zandbrink. 
 
Uitvoering werkgroep: Piet de Nooijer en Maarten Rossen.  
 

 Blok 4: woensdag 1 maart (19:30 tot uiterlijk 22:00 uur) 
 
DEEL 1 
- Presentatie en verslag van de stage (presentatie door de delegaties) 
- De studieopdracht van blok 1 nader geanalyseerd. 
 Aanwezigheid van vertegenwoordiging uit fracties wenselijk. 
   
Moderator Wiert Omta. 
 
DEEL 2  
Tips en training van vaardigheden om een presentatie voor een groep mensen te houden. 
 
Moderator: Ron Lubbersen. 
 
Uitvoering werkgroep: Piet de Nooijer en Maarten Rossen. 

 

 Blok 5: zaterdag 18 maart 2017 (10:30 tot uiterlijk 15:00 uur) 
 
DEEL 1  
Groepsdiscussie over verkiezingsuitslag 15 maart 2017. 
 
DEEL 2 
Het brede spectrum van de lokale politiek:  
a. Onderwerpen: Kustvisie (natuur en milieu / recreatie/ruimtelijke ordening (Chris Maas). 
b. De sociale agenda met zorg en de WMO (Conny Miermans). 
c. Onderwijs, educatie, ROC (Cees Liefting). 
d. Cultuur en verheffing (Saskia Szarafinski). 
e. Economie en Delta N.V. (Cees Liefting). 
f. Leefbaarheid en wijken (Saskia Szarafinski). 

Werkvorm: Cafetariamodel (discussie in diverse groepen met PvdA-wethouders in Zeeland).  

Medewerking van gevraagd van Saskia Szarafinski, Chris Maas, Conny Miermans en Cees Liefting. 

DEEL 3 
Meningsvorming en discussie middels een plenair debat. 

Werkvorm: Lagerhuisdebat: Een wethouder die kort een casus voorlegt en vertelt hoe hij / zij met dit 
voorstel is meegegaan of tegengas heeft gegeven in kritische dialoog met de cursisten.  
Deelname: Saskia Szarafinski, Chris Maas, Cees Liefting en Conny Miermans. 
 
Moderator en dagvoorzitter: Pim van Kampen. 
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Uitvoering werkgroep: Pim van Kampen. 
 

 Blok 6: woensdag 29 maart 2017 (19:30 tot uiterlijk 22:00 uur) in de Statenzaal 
 
DEEL 1 
Informatie over de procedure en inhoud van het voorstel over de plaatsing van windmolens. 
 
DEEL 2 
Debat tussen de cursisten over het onderwerp windmolens. 
 
DEEL 3 
Informele afsluiting door Wouter Struijck. 
 
Moderator Anita Pijpelink. 
 
Uitvoering werkgroep: Ralph van Hertum en Willem Sanderse. 
 

 Blok 7: Bezoek aan Europees Parlement in Brussel 
 
Bij een excursie naar Brussel wordt aan de cursisten voorrang gegeven. De rest van de bus kan (tegen 
een kleine vergoeding) worden gevuld met andere geïnteresseerde PvdA-leden uit Zeeland 
 
Uitvoering werkgroep: Ralph van Hertum. 

DATA CURSUS 

 Zaterdag 21 januari 2017 van 10:30 uur tot uiterlijk 15:00 uur (inclusief lunch). 

 Woensdag 1 februari 2017 van 19:30 uur tot uiterlijk 22:00 uur. 

 Woensdag 15 februari 2017 van 19:30 uur tot uiterlijk 22:00 uur. 

 Woensdag 1 maart 2017 van 19:30 uur tot uiterlijk 22:00 uur. 

 Zaterdag 18 maart 2017 van 10:30 uur tot uiterlijk 15:00 uur (inclusief lunch). 

 Woensdag 29 maart 2017 van 19:30 uur tot uiterlijk 22:00 uur.                      


