
Leerplatform voor Statenleden: www.leerplatformstatenleden.nl 
 
Onafhankelijk van tijd en plaats kunt u zich toerusten voor het Statenlidmaatschap via 
www.leerplatformstatenleden.nl. Het platform biedt een aantal e-learning modules. 
Het leerplatform voor Statenleden is ontwikkeld in opdracht van StatenlidNu, de 
Vereniging van Griffiers en het Ministerie van Binnenlandse Zaken, en in 
samenwerking met het IPO. De e-learning modules worden op termijn ook 
benaderbaar via de  Stateninformatiesystemen. 
 
Modules 

• Hoe werkt een provincie? 
Deze module gaat in op de doelstellingen van de provincie en de context 
waarbinnen de provincie opereert. De verschillende spelers zowel rondom als 
binnen de provincie komen aan bod. Verder behandelt deze module 
verschillende rollen, kerntaken en maatschappelijke opgaves waar de 
provincie mee te maken krijgt. 

• Rollen & Instrumenten 
Statenleden die de module volgen komen meer te weten over de verhoudingen 
binnen de provincie. De kaderstellende, controlerende en 
volksvertegenwoordigende rol komen aan bod. Daarnaast worden de 
verschillende instrumenten van Provinciale Staten toegelicht en wordt er 
uitgelegd wanneer deze ingezet kunnen worden. 

• Financiën 
Statenleden die de module over financiën volgen kennen na afloop de 
verschillende bronnen van inkomsten en uitgaven van de provincie. Ook 
reserves en voorzieningen komen in deze module aan bod. Bovendien kennen 
zij de jaarlijkse cyclus van de begroting en weten waar en wanneer er invloed 
kan worden uitgeoefend en kan worden gestuurd op de financiën. 

• Omgevingswet 
De module gaat onder andere in op de doelen en uitgangspunten van de 
Omgevingswet. De verschillende kerninstrumenten zoals de Omgevingsvisie, 
Programma’s en de Omgevingsverordening worden besproken. Verder is er 
aandacht voor samenwerking en participatie en uw rol als Statenlid. 

 
Deze vier e-learning modules zijn de eerste in een reeks van zeven modules die 
beschikbaar komen op het leerplatform voor Statenleden. In juni 2019 komen er ook 
e-learning modules beschikbaar op het gebied van Energietransitie, Integriteit en 
Infrastructuur & Mobiliteit. 

http://www.leerplatformstatenleden.nl/

