Cursussen Haya van Someren 2018 in Mierlo
Overzicht en globale indeling:
Datum
21‐04‐2018
02‐06‐2018
30‐06‐2018
25‐08‐2018
06‐10‐2018

Tijd
10.00‐16.00 uur
10.00‐16.00 uur
10.00‐16.00 uur
10.00‐16.00 uur
10.00‐16.00 uur

Vakgebied
Liberalisme II
Gemeentefinanciën
Presentatietechniek II
Discussietechniek II
Debattechniek II

Trainer
Cobi de Blécourt‐Maas
Albert Swinkels
Cobi de Blécourt‐Maas
Cobi de Blécourt‐Maas
Cobi de Blécourt‐Maas

Toelichting:
Algemeen
De cursussen Liberalisme, Presentatietechniek, Discussietechniek en Debattechniek worden interac‐
tief gegeven met behulp van een PowerPoint presentatie. De onderwerpen staan niet op zichzelf.
Liberalisme bijvoorbeeld wordt geïntegreerd in zowel Presentatie‐, Discussie‐ als Debattechniek. De
cursisten krijgen per zaterdag een hand‐out mee van de theorie.
Voor de trainingen op 30‐06, 25‐08 en 06‐10 worden een of meer voorbereidingsopdrachten gege‐
ven. De opdrachten worden minimaal een week voor de cursus per e‐mail toegestuurd.
Integriteit in de vorm van een casus met rollenspel wordt geïntegreerd in de onderwerpen van één
van de zaterdagen.
Liberalisme
De basis van het Liberalisme zijn de vijf liberale beginselen. De achtergrond en theorie vormen de
kern van deze cursus. Het Liberalisme wordt ook geplaatst tegenover socialisme, christendemocratie
en populisme. Met behulp van oefeningen wordt geleerd om liberale beginselen te integreren in de
praktijk van de politiek. Daarnaast worden de liberale beginselen geplaatst naast de beginselen van
goed bestuur.
Presentatietechniek
Van belang bij Presentatietechniek is communiceren en het overbrengen van de (politieke) bood‐
schap. Ingegaan wordt op de opbouw van een betoog en de wijze van argumenteren. Ook wordt
onderscheid gemaakt tussen de ‘verpakking’ en de ‘boodschap’. De techniek van presenteren leer je
vooral door het te doen.
Discussietechniek
De kennis van het overbrengen van een boodschap zoals geleerd bij presentatietechniek is eveneens
van belang om goed te kunnen discussiëren en overtuigen. Het gaat bij discussiëren ook om het uit‐
wisselen van informatie en daarna op elkaar te reageren. Daarbij moet ook goed worden geluisterd.
Kort samengevat is discussiëren: luisteren, argumenteren en verbaal en non‐verbaal communiceren.
Aan de hand van opdrachten wordt hiermee geoefend.
Debattechniek
Presenteren, discussiëren en debatteren liggen in elkaars verlengde en overlappen elkaar deels. Het
politieke debat is om de ander te overtuigen, en dikwijls vooral om het publiek te overtuigen. Het
gaat meestal over een onderwerp of conflict dat speelt in de samenleving. Ingegaan wordt op de
verschillende soorten debat en de daarbij behorende spelregels. Daarmee wordt ook geoefend.

Leidraad training Gemeentefinanciën
• Gemeentefinanciën in historisch perspectief.
• Gemeentefinanciën in de politieke context waaronder:
‐ Redenen voor overheidssturing;
‐ Alternatieven voor overheidssturing.
• Gemeentelijke inkomsten en uitgaven.
• De financiële jaarcyclus met aandacht voor begroting, meerjarenramingen, jaarrekening en tus‐
sentijdse nota’s.
• Accountants‐ en rekenkamerfunctie.
• Casus/training en terugkoppeling (als de tijd dat toelaat).
Tenslotte: liberale quiz en reflectie
Als er tijd over is aan het eind van de cursus heb ik een liberale quiz gemaakt. Kennis van de ge‐
schiedenis van het Liberalisme en de VVD is van belang om te begrijpen hoe de huidige liberale
politiek functioneert. Meestal maak ik drie groepen. De beste groep gaat individueel verder. Voor de
winnaar daarvan heb ik een prijs: een tijdschrift van het wetenschappelijk bureau van de VVD, de
Teldersstichting.
Het is de bedoeling dat aan het begin van elke cursus iedereen voor zichzelf de doelstelling (wat ver‐
wacht je van de cursus) helder kan formuleren. Dan probeer ik dat die dag mee te nemen. Aan het
eind van de cursus vindt een reflectie plaats, met de vraag of de cursus heeft voldaan aan je doelstel‐
lingen en of er nog resterende vragen zijn.
Drs. Cobi de Blécourt‐Maas
Drs. Albert Swinkels

