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Het D66 congres op zaterdag 31 oktober 2015 bijeen te Amsterdam, 
 
Constaterende dat: 
 

• Het standpunt van D66 is dat wij cultuur als vast onderdeel zien van het 
lesprogramma; 

• Dat dit nog niet de standaard is en dat de toegankelijkheid tot cultuureducatie niet 
voor alle individuen gewaarborgd is; 

• OCW in februari Platform #Onderwijs2032 het startsein heeft gegeven om te 
inventariseren wat leerlingen van het basisonderwijs en voortgezet onderwijs in de 
huidige- en toekomstige samenleving nodig hebben aan kennis en vaardigheden; 

• De Hans van Mierlo Stichting in opdracht van het Landelijk Bestuur in 2013 een visie 
heeft ontwikkeld op cultuur: “Cultuur is van iedereen, voor iedereen en voor iedereen 
anders”, die in 2014 uitgebracht is en bedoeld als richtsnoer voor standpuntbepaling 
op de lange termijn; 

• Cultuur een verrijking is en een mogelijkheid tot ontplooiing; 
• Kunst- en cultuureducatie, zowel binnen als buiten het onderwijs, gericht is op het 

actief ontwikkelen van vaardigheden en tegelijkertijd cultureel erfgoed overdraagt aan 
volgende generaties; 

 
Overwegende dat: 
 

• Onderwijs volgens D66 toegankelijk moet zijn voor ieder individu; 
• Cultuur van ons allemaal is en ieder kind daar op jonge leeftijd kennis mee moet 

kunnen maken en als jongere mee in aanraking moet blijven komen; 
• Het standpunt van D66 is dat wij cultuur als vast onderdeel zien van het 

lesprogramma; 
• Dat dit nog niet de standaard is en dat de toegankelijkheid tot cultuureducatie niet 

voor alle individuen gewaarborgd is; 
 

Verzoekt het Landelijk Bestuur: 
 

• In samenwerking met de thema-afdeling Onderwijs & Wetenschap, de thema-afdeling 
Cultuur en de Mr. Hans Van Mierlo Stichting een visie te ontwikkelen over hoe ‘kunst 
en cultuur’ vast onderdeel kan worden van lesprogramma’s in het primair onderwijs; 

• In een samenwerking met de indienende thema-afdelingen en de Mr. Hans Van 
Mierlo Stichting te onderzoeken hoe ‘kunst en cultuur’ verder ontwikkeld kan worden 
als vast onderdeel van lesprogramma’s in het middelbaar onderwijs; 

 
En gaat over tot de orde van de dag. 
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