
woord vooraf

 ‘D66 wil het beste onderwijs 
voor iedereen. Dat betekent gelijke 
en de beste kansen. Voor iedereen.’  
Dit citaat staat prominent op de website 
van de partij.  D66 ziet zich graag als dé 
onderwijspartij. De waarde van onderwijs 
wordt ook benadrukt in de meest recente 
publicaties van de Mr. Hans van Mierlo- 
stichting (over burgerschap, kansen- 
gelijkheid, meritocratie en robotisering). 
De oplossing voor veel van onze maat-
schappelijke problemen lijkt te vinden 
in beter onderwijs. Opvallend genoeg is 
er de afgelopen jaren vanuit de VMS niet 
gepubliceerd over de positie en betekenis 
van onderwijs zelf. Met deze idee komt 
daar eindelijk verandering in! In deze idee 
staan nadrukkelijk geen snelle recepten 
voor beter onderwijs, en ook geen kritiek 
op huidige beleidsmaatregelen. Wij willen 
stil staan bij fundamentele vragen, zoals: 
wat verstaan wij onder onderwijs, welke 
rol speelt het in onze samenleving en  
welke functie zou het idealiter hebben? 

Daarom zijn wij er trots op dat een groot 
aantal academici en denkers bereid is 
gevonden een bijdrage te leveren aan 
deze idee, waaronder Gert Biesta en Paul 
Kirschner. Gert Biesta waarschuwt ervoor 
dat het onderwijs niet louter een perfect 
functionerende ‘klusjesman’ voor de  

samenleving hoeft te zijn, maar dat onder-
wijs ook ruimte krijgt om ‘scholè’ te zijn, 
de oefenruimte, de tijd die we vrijmaken 
om met rust en zonder voortdurende druk 
de wereld en onszelf te ontmoeten en ver-
kennen. Paul Kirschner is niet gerust over 
de vele vernieuwingsplannen binnen het 
onderwijs die volgens hem lang niet altijd 
op empirie gebaseerd zijn. ‘Onze leerlingen 
zijn onze toekomst. Onze scholen zijn 
nationale schatten. Koester ze! Ga er zorg-
vuldig mee om. Ze bepalen wat voor land 
wij zijn.’

In deze idee onderscheiden wij vier 
antwoordrichtingen binnen het geïnsti-
tutionaliseerd onderwijs (in willekeurige 
volgorde): maatschappelijke kansen; 
burgerlijke vorming; individuele ontwik-
keling en economische noodzaak.  
Binnen deze richtingen zoeken wij naar 
antwoorden op bovengenoemde vragen. 

Tenslotte is idee het platform om het 
debat binnen D66 aan te jagen, met het 
doel om het sociaal-liberale gedachtegoed 
te versterken en verdiepen. In dat kader 
verschenen de afgelopen tijd waardevol-
le bijdragen van Coen Brummer, en van 
Marty Smits, Joris Backer en Joost Snel-
ler. In deze idee staan drie bijdragen die 
daarop reageren: van Mark van Ostaijen, 
Nadia Arsieni, Coen Brummer en Daniël 
Boomsma. Het is goed dat er ruimte is 
voor het debat over wezenlijke vraagstuk-
ken binnen het sociaal-liberalisme, een 
politieke beweging die immers blijvend 
in beweging is. Voelt u zich geroepen om 
hierop te reageren? De redactie ontvangt 
graag uw bijdragen.

Om met Gert Biesta te spreken: er is 
binnen deze idee ruimte voor scholè, een 
oefenruimte om de randen en kern van 
ons denken te verkennen. Dat kan alleen 
met goede scribenten. Ik wens u met deze 
idee een onderhoudend onderricht!

Joost Röselaers  hoofdredacteur idee 
joost.roselaers@d66.nl

De Mr. Hans van Mierlo Stichting heeft haar 
eigen podcast, Appèl. Daarin gaan wij opzoek 
naar verdieping bij actuele politieke onderwer-
pen, altijd geïnspireerd door het sociaal-liberale 
gedachtegoed. 

AFLEVERING 12

De kosten van de zorg

Zijn zorgkosten af te wegen in geld of moeten 
we meer kijken naar onze welvaart?  
Met Michiel Verkoulen en Bram Wouterse.

AFLEVERING 13

De erfenis van D66

In 2016 bestond D66 50 jaar, in deze podcast 
geeft Daniël Boomsma een overzicht van  
de partijgeschiedenis, van Hans van Mierlo  
tot Rob Jetten.

AFLEVERING 14

Toegang tot het recht

Iedere burger wordt geacht de wet te kennen, 
maar zijn we ook echt betrokken bij de wet?  
Met Marijke Malsch, Mies Westerveld en Bernard de Leest.

Beluister de podcast van de Van Mierlo Stichting
 

                 vanmierlostichting.d66.nl/podcast 
… en via onder andere iTunes, Spotify & Transistor.fm

APPÈL 
PODCAST

Mr. Hans van Mierlo Stichting




