
Cursus Poli*ek Bewust  
oktober – november 2022  

Wilt u meer weten over de gemeentepoli1ek? Hee5 u vragen als: hoe werkt de democra1e? hoe 
komt de gemeenteraad tot een besluit? En ook: wat kan ik daaraan bijdragen? Dan is de cursus 
Poli1ek Bewust iets voor u! 
Niet alleen mensen die erover nadenken ac1ef te worden in de poli1ek kunnen veel hebben aan 
deze cursus. Ook als u niet direct in de poli1ek wilt stappen is het nuGg om te weten hoe u invloed 
kunt hebben op de lokale besluitvorming. 

De gemeenteraad 

De gemeenteraad van Leeuwarden biedt inwoners van de gemeente deze cursus aan. Een mooie 
gelegenheid om een kijkje te nemen achter de schermen van de lokale poli*ek. In vijf bijeenkomsten 
wordt uitgelegd hoe de lokale democra*e werkt. Sommige deelnemers willen graag de basis van 
poli*ek beter leren kennen. Andere deelnemers zoeken in de cursus een opstap om ac*ef te worden 
in de poli*ek.  

Inhoud en data 

In deze cursus wordt naast theorie ook gewerkt aan vaardigheden zoals debaGeren en lobbyen. 
Theorie wordt afgewisseld met prak*sche opdrachten. Gastdocenten geven presenta*es en uiteraard 
ontmoeten de deelnemers ook lokale poli*ci om ervaringen uit de prak*jk te horen. 

De cursus start op 24 oktober en bestaat uit 5 bijeenkomsten. Vier maandagavonden met elk een 
ander thema en afsluitend een bezoek aan een Poli*ek Podium op woensdagavond.  

De data en onderwerpen zijn:  
Maandag 24 oktober: hoe wordt Nederland bestuurd en wat is daarin de plaats van de gemeente. 
Verkiezingen en poli*eke par*jen.  
Maandag 31 oktober: hoe werkt de gemeente. Hoe worden besluiten genomen. Invloed op 
besluitvorming. 
Maandag 7 november: taken en rollen van de gemeenteraad en raadsleden. Speeddaten met 
raadsleden. 
Maandag 14 november: training overtuigend debaGeren  
Woensdag 23 november: gemeentefinanciën. Bijwonen Poli*ek Podium.  Uitreiken cer*ficaten aan de 
deelnemers.  

De bijeenkomsten zijn allemaal in het Stadhuis aan het Hofplein in Leeuwarden. Een cursusavond 
duurt van 19.00 uur tot 22.00 uur.  

Meer informa1e en aanmelden 

Deelname aan de cursus is gra*s. De cursus wordt verzorgd door Prodemos, Huis voor democra*e en 
rechtstaat. Op de website www.prodemos.nl kunt u meer informa*e over deze cursus vinden. 
Uiteraard kunt u ook contact opnemen met de griffie van de gemeente Leeuwarden. Hier kunt u zich 
ook aanmelden. Dat kan door een mail te sturen aan griffie@leeuwarden.nl 
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