
Onderwerp: Blijf bij met de digitale leeromgeving 
 

 

Open de nieuwsbrief in je browser  

 

Vragen of opmerkingen over de leeromgeving? Laat het ons weten! 

  

 

 

 

 

Leren in je eigen tijd 

en tempo. 

 

 

 

 

 

 

Bijblijven als raadslid, hoe pak je het aan? 

In deze maandelijkse nieuwsbrief lees je hoe je met de modules in de digitale 

leeromgeving voor raadsleden grip houdt op wat er speelt in de raad. 

 

 
  

Actueel 
  

 

 

Waarop kan je 

sturen in de 

perspectiefnota 

van je gemeente? 

Houd grip op de 

financiën met de 

modules in de 

leerlijn 

'Financiën' in de 

Nieuw 
  

 

 

Met de module RES- 

gespreksassistent 

kan je de feiten 

rond de Regionale 

Energiestrategie 

controleren. Je 

vindt er 

achtergrond 

informatie en 

Actueel 
  

 

 

In de leerlijn 

'Sociaal domein en 

jeugd' vind je 

modules over de 

rol van de raad bij 

de jeugdzorg en 

toezicht houden. 

Met een animatie, 

video, een e-
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digitale 

leeromgeving.  
 

 

Financiën  
 

 

 

veelgestelde 

vragen.   
 

 

Gespreksassisten
t  

 

 

 

learning en 

infographics.   
 

 

Jeugdzorg  
 

 

 

 

 

 

De rekenkamer als hulptroep van de raad 
De lokale onafhankelijke rekenkamer(commissie) helpt je bij je controlerende taak. 
Deze 'Goede raad' video laat je zien waarom de rekenkamer(commissie) onmisbaar 

is en hoe je deze als raadslid kunt gebruiken. 

 

 
 

 

 

De digitale leeromgeving voor raadsleden is een initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

en de Vereniging van Griffiers.  

 

 

Je ontvangt deze maandelijkse nieuwsbrief omdat je gemeenteraadslid of griffier binnen een 
gemeente bent. 
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