
Cursusaanbod CDA-Zuidholland 
Eerste helft 2018 

 
1. Introductiecursus voor Nieuwe leden 
De eerste drie sessies van deze cursus worden op twee locaties gegeven. De laatste twee sessies zijn 
gezamenlijk. 
Locatie1: Dordrecht Pauluskerk 

23-01 Program van Uitgangspunten door Paul Boogaard 
29-01 Politieke stromingen door Arjan Kraijo (in Papendrecht) 
08-02 Organisatie CDA door Arie Slob 

Locatie 2: Den Haag Provinciehuis 
24-01 Program van Uitgangspunten door René Vrugt 
31-01 Politieke stromingen door Peter Noordhoek 
07-02 Organisatie CDA door Arie Slob 

Gezamenlijk voor alle cursisten 
13-02 Gezamenlijk bezoek aan het Provinciehuis in Den Haag, gastheer Meindert Stolk 
20-02 Gezamenlijk bezoek aan de Tweede Kamer in Den Haag, gastheer Chris van Dam 

Kosten: € 25 
 
2a. Cursus voor Kandidaat-raadsleden 
Locatie: Den Haag Provinciehuis 

14-02 Toepassing CDA-uitgangspunten door Trudy Veninga 
28-02 Optreden in het openbaar door Gerrit Jan Valk 
07-03 Raadssimulatie door Wubbo Tempel 

Kosten: € 75 
 
2b. 4e dagdeel van de cursus voor Kandidaat-raadsleden 
Locatie: Den Haag Provinciehuis 

25-04 In de raad ... en nu? door Johanna Besteman 
Kosten: Begrepen in reeds betaald bedrag 
 
3. Collegeonderhandelingen 
Locatie: Delft Adelbertkerk 

27-01 door Ton van Huut 
 Kosten: € 20 
  
4. Sta sterker in het raadsdebat 
Locatie: Bodegraven Evertshuis 

21-04 door Kees van Rooijen 
Kosten: € 20 
 
5. Nieuwsmaken 
Locatie: Den Haag Provinciehuis 



09-04 door Marcel Migo 
Kosten: € 10 
 
6. Workshop CDA-gedachtengoed 
Locatie: Den Haag Provinciehuis 

23-04 door Mia Sol-van Berlo 
 
7. Masterclass Debatteren tegen populisten 
Locatie: Delft Adelbertkerk 

14-04 door Ad de Regt en Gerrit Jan Valk 
Kosten: Ongeveer € 200 
  
8. In de oppositie ... wat nu? 
Locatie: Den Haag Provinciehuis 

7-05  
Kosten: € 15 
  
9. CDA-Leeskring 
Locatie: Den Haag Provinciehuis 

21-02 met als gast Dave Ensberg boek Bezielde beschaving 
11-06 gast nog niet bekend 

Kosten: geen 
  
10. Politieke Masterclass 
Locatie: Den Haag Partijbureau 

02-05 gast nog niet bekend 
Kosten: € 15 
  
 
U kunt zich opgeven voor de cursussen via de onderstaande link: 
https://cdaformulieren.nl/steenkampinstituut/zuid-holland/ 
 
Tijden 
De avondbijeenkomsten zijn van 19.30 tot 22.00 uur 
De bijeenkomsten op zaterdag van 09.30 tot 16.00 uur 
Het bezoek aan de Tweede Kamer 20-02 van 14.00 tot 16.00 uur 
 
Alle bijenkomsten worden georganiseerd in samenwerking met de CDA-Bestuurdersvereniging in Zuid-
Holland 
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met consulent mr Arie Slob, e-mail mrarieslob@hetnet.nl 
of telefoon 0183-581331. 
 

https://cdaformulieren.nl/steenkampinstituut/zuid-holland/
mailto:mrarieslob@hetnet.nl


Geachte dames en heren, beste mensen, 
  
Fijn, dat u zich de afgelopen periode heeft aangemeld als lid van het CDA! 
Natuurlijk heeft u daar bewust voor gekozen en weet u dus al veel over onze partij, maar toch willen we 
u nog meer kennis laten maken met het CDA. 
Vandaar, dat we u van harte uitnodigen voor een aantal bijeenkomsten in het kader van de zogenoemde 
Introductiecursussen voor nieuwe leden. 
De cursussen worden op verschillende locaties in Zuid-Holland gegeven, namelijk in 
Dordrecht/Papendrecht en Den Haag 
  
Voor Dordrecht/Papendrecht zijn de data en thema's 

23-01 Program van Uitgangspunten door Paul Boogaard 
29-01 Politieke stromingen door Arjan Kraijo (in Papendrecht) 
08-02 Organisatie CDA door Arie Slob 

Locatie: de Pauluskerk in Dordrecht 23-01 en 08-02 en Zalencentrum De Palm in Papendrecht 29-01 
  
Voor Den Haag zijn de data en thema’s 

24-01 Program van Uitgangspunten door René Vrugt 
31-01 Politieke stromingen door Peter Noordhoek 
07-02 Organisatie CDA door Arie Slob 

Locatie: het Provinciehuis 
  
Gezamenlijk bezoeken de deelnemers aan de 2 cursussen: 

13-02 Gezamenlijk bezoek aan het Provinciehuis in Den Haag, gastheer Meindert Stolk 
20-02 Gezamenlijk bezoek aan de Tweede Kamer in Den Haag, gastheer Chris van Dam 

  
De eerste 3 bijeenkomsten zijn van 19.30 tot 22.00 uur 
Het bezoek aan het Provinciehuis is van 17.30 tot 20.00 uur 
Het bezoek aan de Tweede Kamer is van 14.00 tot 16.00 uur 
  
De kosten bedragen € 25 per deelnemer, te voldoen de eerste bijeenkomst. 
  
Aanmelden kan bij de secretaris van onze Scholingscommissie, Ton Hulshoff, e-mail 
tonhulshoff@gmail.com. Dit kan tot 13-01-2018 en geeft u aan in welke plaats u de cursus wilt volgen. 
  
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met CDA-consulent mr Arie Slob, e-mail 
mrarieslob@hetnet.nl of telefoon 0183-581331. 
  
U ontvangt te zijner tijd een bevestiging met de vermelding van de verschillende inleiders. 
  
Met vriendelijke groet en graag tot ziens, 
  
namens de CDA-Scholingscommissie Zuid-Holland, 
  
mr Arie Slob, CDA-consulent 
  
 

mailto:tonhulshoff@gmail.com
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Voor allen, die op een kandidatenlijst staan voor de Gemeenteraadsverkiezingen 2018 en nog geen deel 
uitmaken van de raad 
  
Noordeloos, december 2017 
  
Betreft: Uitnodiging cursus Kandidaat-raadsleden 
  
Beste mensen, 
 
Sta je op de Kandidatenlijst voor de Gemeenteraadsverkiezingen 2018 en maak je nog geen deel uit van 
de raad? 
Wanneer je straks daadwerkelijk wordt gekozen, dan komt er heel veel op je af, vooral de eerste maanden. 
Wanneer je nu al begint met je daarop voor te bereiden, kom je straks niet voor verrassingen te staan. 
Met het oog daarop hebben we als CDA-Scholingscommissie in Zuid-Holland samen met de CDA-
Bestuurdersvereniging in deze provincie een cursus voor Kandidaat-raadsleden georganiseerd, te weten 
 

14-02 Toepassing CDA-uitgangspunten door Trudy Veninga 
28-02 Optreden in het openbaar door Gerrit Jan Valk 
07-03 Raadssimulatie door Wubbo Tempel 

Locatie en tijd: Den Haag Provinciehuis van 19.30 tot 22.00 
 
Voor hen die straks daadwerkelijk zijn gekozen wordt een vierde dagdeel georganiseerd: 

25-04 In de raad ... en nu? door Johanna Besteman 
Locatie en tijd: Den Haag Provinciehuis van 19.30 tot 22.00 

 
Na de cursus 

• kun je het CDA-gedachtengoed toepassen 
• kun je uitleggen wat de verschillende taken van het lokaal bestuur zijn en  
• bezit je de basisvaardigheden, die je als CDA-raadslid nodig hebt om goed te kunnen functioneren. 

 
Naast de cursus zelf worden alle opdrachten en literatuur via een besloten digitale leeromgeving 
aangeboden. De cursus vraagt van de deelnemers een actieve inbreng en de studielast bedraagt maximaal 
3 uur per bijeenkomst. 
Na een onlinegedeelte volgen de 3 dagdelen: 

1. Toepassing van de onlinekennis 
2. Training optreden in het openbaar 
3. De raadssimulatie. 

 
De kosten voor de cursus, inclusief hopelijk het 4e dagdeel bedragen € 75 per persoon, te voldoen bij 
aanmelding op de site https://www.cda.nl/steenkampinstituut/opleidingen/cda-functiegerichte-
cursussen/kandidaat-raadsledencursus/  
Aanmelden kan tot 01-02-2018. 
 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met CDA-consulent mr Arie Slob, e-mail 
mrarieslob@hetnet.nl of telefoon 0183-581331. 
 
Na aanmelding ontvang je een bevestiging en te zijner tijd een herinnering en de benodigde verder 
informatie, zoals de locatie. 

https://www.cda.nl/steenkampinstituut/opleidingen/cda-functiegerichte-cursussen/kandidaat-raadsledencursus/
https://www.cda.nl/steenkampinstituut/opleidingen/cda-functiegerichte-cursussen/kandidaat-raadsledencursus/
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Van al onze activiteiten is dit elke keer weer een topper! 
  
Met vriendelijke groet en graag tot ziens, 
 
namens de CDA-Scholingscommissie en de CDA-Bestuurdersvereniging in Zuid-Holland, 
mr Arie Slob, CDA-consulent 
 



Beste mensen, 
 
Jullie hebben deelgenomen aan een van de cursussen voor Kandidaat-raadsleden in deze provincie, 
hetzij in Den Haag, hetzij in Bodegraven. 
 
Fijn, dat jullie hieraan hebben meegedaan! 
 
Wanneer jullie 21-03-2018 daadwerkelijk zijn gekozen is er voor jullie in samenwerking met de CDA-
Bestuurdersvereniging in Zuid-Holland een 4e dagdeel georganiseerd onder de titel In de raad gekozen ... 
en nu? 
 
Deze bijeenkomst zal plaatsvinden 25-04-2018 van 19.30 tot 22.00 uur in het Provinciehuis in Den Haag 
en staat onder leiding van Johanna Besteman. 
 
De kosten zijn begrepen in het door jullie al betaalde bedrag voor de cursus. 
 
Aanmelden kan tot 11-04-2018 op de site https://www.cda.nl/steenkampinstituut/opleidingen/cda-
functiegerichte-cursussen  
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met consulent mr Arie Slob, e-mail mrarieslob@hetnet.nl 
of telefoon 0183-581331. 
 
Wat zou het goed zijn jullie allemaal weer te ontmoeten! 
Met vriendelijke groet en graag tot ziens, 
 
namens de CDA-Scholingscommissie en de CDA-Bestuurdersvereniging Zuid-Holland, 
mr Arie Slob, CDA-consulent 
 

https://www.cda.nl/steenkampinstituut/opleidingen/cda-functiegerichte-cursussen
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Voor allen, die straks bij de Collegeonderhandelingen zijn betrokken 
  
Noordeloos, december 2017 
  
Betreft: Uitnodiging training Collegeonderhandelingen 
  
Beste mensen, 
  
Collegeonderhandelingen beginnen soms informeel al enige tijd vóór de Gemeenteraadsverkiezingen! 
Met het oog daarop hebben we als CDA-Scholingscommissie in samenwerking met de CDA-
Bestuurdersvereniging in deze provincie een training Collegeonderhandelingen georganiseerd. 
 
De training zal worden gehouden 27-01-2018 van 09.30 tot 16.00 uur staat onder leiding van Ton van 
Huut. Er wordt gezorgd voor een eenvoudige, doch voedzame maaltijd. 
 
Locatie: Delft Adelbertkerk 
Kosten: € 20 
 
Na de training: 

• Heb je zicht op eigen en alternatieve onderhandelingsstijlen, onderhandelingstactieken en de 
wenselijkheid van het uitstippelen van een strategie 

• Heb je kennis van de stappen van het proces om te komen tot de formatie van een college en 
een collegeprogramma 

• Besef je hoe complex collegeonderhandelingen zijn en dat je naast formele lijnen ook veel 
informele lijnen hebt en 

• Ben je in staat je gericht voor te bereiden op de collegeonderhandelingen. 
 
De training bestaat uit theorie en een simulatie waarin alle theorie wordt toegepast, Je krijgt hier volop 
de gelegenheid om onderhandelingstactieken uit te proberen. Je krijgt al doende zicht op het totale 
proces.  
Aanmelding en betaling kan op de site U kunt zich opgeven voor de cursussen via de onderstaande link: 
https://cdaformulieren.nl/steenkampinstituut/zuid-holland/ tot 13-01-2018. 
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met consulent mr Arie Slob, e-mail mrarieslob@hetnet.nl 
of telefoon 0183-581331. 
 
Vertrouw niet teveel op routine vanuit eerdere onderhandelingen, dat is ook alweer 4 jaar geleden ...! 
  
Met vriendelijke groet en graag tot ziens, 
namens de CDA-Scholingscommissie en de CDA-Bestuurdersvereniging in Zuid-Holland, 
mr Arie Slob, CDA-consulent 
  
  
  
 

https://cdaformulieren.nl/steenkampinstituut/zuid-holland/
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Voor - CDA-raadsleden/-wethouders en 
        - andere belangstellenden 
  
Noordeloos, december 2017 
  
Betreft: Uitnodiging training Sta sterker in het raadsdebat 
  
Beste mensen, 
 
Je bent raadslid geworden en hebt inmiddels wat ervaring in het raadsdebat. Maak je betoog in de raad 
ijzersterk met de standaard geschilpunten uit het beleidsdebat. Wanneer je in een raadsdebat wilt 
overtuigen, dan zijn deze geschilpunten een onmisbare methode om een waterdicht en overtuigend 
betoog te houden. Wanneer je weet hoe je een betoog kunt opbouwen en wat krachtige argumenten zijn, 
sta je veel sterker in het raadsdebat. 
Met het oog daarop hebben we als CDA-Scholingscommissie in samenwerking met de CDA-
Bestuurdersvereniging in deze provincie de training 
 

“Sta sterker in het raadsdebat” 
 
georganiseerd. En wel op 21-04-2018 van 09.30 tot 16.00 uur in Bodegraven (Evertshuis) o.l.v. de CDA-
trainer Kees van Rooijen. 
 
Na de training 
 

• Kun je de methode van de standaard geschilpunten toepassen. 
• Ben je in staat een debat te voeren. 

 
Aan de hand van de standaard geschilpunten leer je hoe je een overtuigend betoog kunt opbouwen en 
met krachtige argumenten kunt ondersteunen. Naast behandeling van de theorie oefen je in deze training 
vooral ook hoe je de standaard geschilpunten kunt toepassen in het debat. Zijdelings komen soms de 
volgende onderwerpen aan de orde: soorten debatten, presentatiemiddelen en ethos-pathos-logos. 
 
Aanmelding en betaling tot 07-04-2018 via de site https://cdaformulieren.nl/steenkampinstituut/zuid-
holland/ 
Bij aanmelding kan ook direct worden betaald. Kosten: € 20 
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met consulent mr Arie Slob, e-mail mrarieslob@hetnet.nl 
of telefoon 0183-581331. 
 
Debatteren is een kunde, dat kun je leren! 
  
Met vriendelijke groet en graag tot ziens, 
namens de CDA-Scholingscommissie en de CDA-Bestuurdersvereniging in Zuid-Holland. 
mr Arie Slob, CDA-consulent 
  
  
          
 

https://cdaformulieren.nl/steenkampinstituut/zuid-holland/
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Voor - allen, die regelmatig een persbericht schrijven 
         - andere belangstellenden 
  
Noordeloos, december 2017 
  
Betreft: Uitnodiging CDA-training Nieuwsmaken 
  
Beste mensen, 
Het CDA heeft ijzersterke thema's, die op zichzelf voldoende nieuwswaarde hebben. Toch halen we niet 
altijd het nieuws. Om te voorkomen, dat we ontevreden afhaken of niet begrijpen waarom onze 
persberichten niet geplaatst worden, is het handiger het journalistieke spel te begrijpen. 
Deze training gaat over "hoe maak ik nieuws". Of: hoe haal je in de grote nieuwsberg de media?  
Met het oog daarop hebben we als CDA-Scholingscommsisie in samenwerking met de CDA-
Bestuurdersvereniging in deze provincie een training 
 

“Nieuwsmaken” 
 
georganiseerd. Deze zal plaatsvinden 09-04-2018 van 19.30 tot 22.00 uur in het Provinciehuis te Den Haag 
en staat o.l.v. de wel zeer deskundige trainer op dit gebied, Marcel Migo. 
 
Na de training 
 
- weet je hoe je nieuws kunt maken 
- weet je wat een goed en slecht persbericht is 
- kun je ambtelijke en politiekinhoudelijke stukken vertalen naar nieuwstaal en 
- kun je een persbericht schrijven, dat één op één geplaatst kan worden. 
 
Tijdens de training ga je concreet aan de slag met nieuws maken. Eerst zal er kort aandacht besteed 
worden aan de theorie van nieuwsmaken: wat is nieuws? Hoe denkt een journalist? En hoe krijg je een 
persbericht geplaatst? Daarnaast ga je direct aan de slag om aan de hand van een realistisch voorbeeld 
zelf een goed persbericht te schrijven waar de trainer feedback op zal geven. 
 
Aanmelding en betaling voor deze training loopt via de link: 
https://cdaformulieren.nl/steenkampinstituut/zuid-holland/ 
Aanmelden is mogelijk tot 26-03-2018. 
Kosten: € 10 
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met consulent mr Arie Slob, e-mail 
mrarieslob@hetnet.nl, telefoon 01833-581331. 
 
Deze training zou verplichte stof moeten zijn voor gemeentebestuurders van het CDA! 
  
Met vriendelijke groet en graag tot ziens, 
namens de CDA-Scholingscommissie en de CDA-Bestuurdersvereniging in Zuid-Holland, 
mr Arie Slob, CDA-consulent 
  
 

https://cdaformulieren.nl/steenkampinstituut/zuid-holland/
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Voor CDA-leden in Zuid-Holland 
  
Noordeloos, december 2017 
  
Betreft: Uitnodiging Workshop CDA-gedachtengoed 
  
Beste mensen, 
 
Gerechtigheid, gespreide verantwoordelijkheid, solidariteit en rentmeesterschap, dit zijn de 4 
kernbegrippen van het CDA. Maar wat houden deze begrippen ook alweer in? Hoe kun je deze in 
duidelijke taal uitleggen aan b.v. je buurvrouw of buurman? Welke keuzes kun je maken op basis van dit 
CDA-gedachtengoed? 
Op deze vragen krijg je antwoord wanneer je de Online basiscursus CDA-gedachtengoed volgt. 
 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met het Steenkampinstituut, het scholingsinstituut van 
het CDA, e-mail si@cda.nl 
 
Deze Online basiscursus wordt afgesloten met een bijeenkomst op 23-04-2018 in het Provinciehuis te 
Den Haag van 19.30 tot 22.00 uur en staat onder leiding van Mia Sol-van Berlo. 
 
We organiseren deze bijeenkomst als CDA-Scholingscommissie in samenwerking met de CDA-
Bestuurdersvereniging in deze provincie. 
 
Na het volgen van de Onlinecursus en van deze bijeenkomst, we noemen het een workshop 
 

• Kun je de kernwaarden van het CDA vertalen naar de praktijk 
• Weet je meer over de ontstaansgeschiedenis van de kernwaarden 
• Ben je nog beter in staat om het CDA-gedachtengoed uit te dragen en breder bekend te maken 

bij een groter publiek. 
 
De Online basiscursus zelf is in 3 uur te volgen. 
 
Aanmelding en betaling vinden plaats via de link: 
https://cdaformulieren.nl/steenkampinstituut/zuid-holland/ 
 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met consulent mr Arie Slob, e-mail mrarieslob@hetnet.nl, 
telefoon 0183-581331. 
 
Wie zijn wij als CDA en wat onderscheidt ons van anderen? Je kunt het antwoord van ons zo ontvangen! 
  
Met vriendelijke groet en graag tot ziens, 
namens de CDA-Scholingscommissie en de CDA-Bestuurdersvereniging in Zuid-Holland, 
mr Arie Slob, CDA-consulent 
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Betreft: Masterclass Debatten winnen van populisten 
  
Winnen van populisten in een debat, kan dat? Terwijl je toch authentiek jezelf blijft en het CDA krachtig 
neerzet? Zodat de media over jouw berichten en niet over je tegenstander? Ja, dat kan. Maar dan moet je 
wel weten hoe je opponent te werk gaat, dan moet je scherper, flexibeler en anders debatteren en 
bepaalde technieken goed beheersen. De inhoud ken je als CDA-er natuurlijk, op de vorm en de retorica 
moet je jezelf verbeteren! 
 
Debatteren met populisten is aan de orde van de dag en CDA'ers staan voor een grote uitdaging, op weg 
naar de komende verkiezingsjaren. Huidig of komend raadslid, bestuurder of campaigner? Gun jezelf en 
elkaar de broodnodige verdieping en verrijking in je politieke en openbare optreden. Geef je op voor deze 
nieuwe Masterclass die speciaal voor CDA'ers is ontwikkeld! 
 
Trainers: 
De Masterclass wordt gegeven door twee zeer ervaren debattrainers: Ad de Regt en Gerrit Jan Valk. Als 
debat-duo bereikten Ad en Gerrit Jan de afgelopen jaren viermaal op rij de finale van het Professor 
Steenkamp CDA Debattoernooi. 
 
Omschrijving: 
 
Je bent gekozen als raadslid, of je overweegt je bij de volgende verkiezingen verkiesbaar te stellen. En dat 
betekent dat je met enige regelmaat zult debatteren over voor het CDA belangrijke onderwerpen, in de 
raadsvergaderingen, bij verkiezingsdebatten of op andere gelegenheden. Je krijgt dan onvermijdelijk te 
maken met populistische partijen in de raad. Partijen die de ongeschreven ‘spelregels’ van het debatteren 
aan hun laars lappen, die met emotionele voorbeelden komen waarbij jou gedegen voorbereid betoog 
ineens wel heel koel en afstandelijk klinkt, die het debat onterecht een andere draai geven, of die een 
persoonlijke aanval niet schuwen. Veel CDA-volksvertegenwoordigers zien erg op tegen het debatteren 
tegen populisten, aarzelen over hun eigen morele en ethische grenzen en klappen niet zelden op zo’n 
moment dicht. Dat is jammer, want ook tegen populisten kunnen CDA-volksvertegenwoordigers wel 
degelijk een authentiek CDA-verhaal voeren. Ook van populisten kunnen goede CDA-debaters winnen! 
 
Beoogd resultaat 
Na het volgen van deze masterclass (her)ken je de belangrijkste debattrucs die populisten vaak gebruiken, 
zoals drogredenen, frames of persoonlijke aanvallen. Ook ontmasker je de rollen die zij innemen. Je krijgt 
handvatten en je leert instrumenten hanteren om hier effectief mee om en tegenin te gaan. Je scherpt je 
eigen normen in debatteren en presenteren. 
 
De training bestaat uit een mix van praktische theorie en vooral veel oefenen in een veilige setting. 
 
Aanmelding en betaling via de site https://cdaformulieren.nl/steenkampinstituut/zuid-holland/ 
De kosten zijn €200 
 
Locatie: Delft Adelbertkerk 
Datum: 14-04 
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met consulent mr Arie Slob, e-mail mrarieslob@hetnet.nl 
of telefoon 0183-581331.         
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Voor - CDA-fracties die in de oppositie zijn gekomen/zijn gebleven 
        - CDA-afdelingsbesturen 
        - andere belangstellenden 
  
Noordeloos, december 2017 
  
Betreft: uitnodiging cursus In de oppositie ... wat nu? 
  
Beste mensen, 
Ben je al of niet verwacht in de oppositie terecht gekomen? En weet je nog niet goed hoe je dit aanpakt? 
Of zit je weer in de oppositie en wil je je kansen vergroten om dat deze periode de laatste keer te laten 
zijn? Dan hebben wij voor jullie samen met de CDA-Bestuurdersvereniging in deze provincie een 
informatieve en interactieve bijeenkomst georganiseerd onder de titel: 
 

“In de oppositie ... wat nu?” 
 
Deze bijeenkomst vindt plaats 07-05-2018 van 19.30 tot 22.00 uur in het Provinciehuis te Den Haag en 
staat onder wel zeer deskundige leiding. 
Kosten: € 15 
 
Na de cursus 
- weet je als fractie wat de rol van een oppositiepartij inhoudt 
- weet je als fractie hoe je invloed kan uitoefenen als oppositiepartij en 
- wordt er nagedacht hoe je als CDA zichtbaar blijft als oppositiepartij. 
 
Tijdens de bijeenkomst wordt een film vertoond, waarin 2 fractievoorzitters aan het woord komen over 
hun ervaringen met oppositie voeren. In de film komen de verschillen tussen een partij in de coalitie en 
oppositie aan de orde. Ook worden methodes voor het uitoefenen van invloed in de oppositie 
besproken. Daarnaast worden er tips gegeven hoe je in de oppositie zichtbaar blijft. 
De film bestaat uit 3 onderdelen: 

1. Verleden: verwerking van de teleurstelling dat de fractie in de oppositie is gekomen 
2. Heden: hoe nu verder, praktisch gezien 
3. Toekomst: gewenste koers om eigen idealen te volgen. 

Na ieder filmfragment is er gelegenheid om met elkaar in discussie te gaan over het betreffende thema 
en om ervaringen uit te wisselen. Er is een ervaringsdeskundige aanwezig die vanuit zijn ervaring met 
oppositievoeren de vragen kan beantwoorden en die aanvullende tips kan geven. 
 
Aanmelding voor en betaling van deze cursus kan tot 23-04-2018 op de link: 
https://cdaformulieren.nl/steenkampinstituut/zuid-holland/ 
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met consulent mr Arie Slob, e-mail mrarieslob@hetnet.nl 
of telefoon 0183-581331. 
 
Veel fracties in de oppositie waren daar na het volgen van deze cursus zo weer uit! 
  
Met vriendelijke groet en graag tot ziens, 
namens de CDA-Scholingscommissie en de CDA-Bestuurdersvereniging, 
mr Arie Slob, CDA-consulent 

https://cdaformulieren.nl/steenkampinstituut/zuid-holland/
mailto:mrarieslob@hetnet.nl
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