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 Verkiezingsprogramma’s  

door de bril van onze thema’s 
    

 

Voorwoord 

In Vrij en Menswaardig, het Meerjarenbeleidsplan 2017-2021 van het Humanistisch Verbond, 

staan vier onderwerpen centraal waar ook politieke partijen niet omheen kunnen.  

We hebben de partijprogramma’s bekeken door de lens van deze thema’s. Het daaruit 

volgende overzicht van de verschillende verkiezingsprogramma’s is niet volledig en is ook 

niet bedoeld als een beoordeling daarvan. Het is vooral een aanzet tot en achtergrond bij 

eigen bezinning en het politieke gesprek over onderwerpen die de komende jaren onze 

bijzondere aandacht hebben: vrijheid van denken, met zorg naar elkaar omzien, 

burgerschap in het onderwijs en medisch-ethische vrijheid.  

We noemen aan het eind van dit document kort een aantal opvallende nieuwe thema’s, die 

in veel partijprogramma’s voorkomen, zoals vernieuwingen in de democratie, erkenning van 

LHBTI-rechten* en een herziening van het familierecht. 

Dit stuk sluit af met discussiepunten waarvan we hopen dat ze leiden tot gesprekken in uw 

afdeling. Het viel ons op dat de programma's behoorlijk inhoudelijk en visiegericht waren. 

De ideologische veren zijn weer terug. Het is nodig om weer te verwoorden waar we staan 

en waar we voor stáán.  

Gebruik dit document, stuur het door, praat erover met elkaar, met andere, wel of niet 

politiek betrokken mensen. 

Veel plezier! 

 

Christa Compas 

directeur 

    

    

                                                           
* Rechten van homo- en biseksuelen, transgenders en interseksuelen 
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1. Vrijheid van denken en bescherming ongelovigen 

 

CDA 

Meest opvallend: het CDA integreert een ferm pleidooi voor fundamentele, universele 

vrijheden met een appel aan gedeelde waarden en tradities (inclusief het Koninklijk Huis, 

volkslied en religieuze feestdagen). Dus iedere burger ontvangt na de volwassenheid óf 

naturalisatie een boek met alle rechten en plichten van het Nederlanderschap. Verder wil het 

CDA moskeeën sluiten die antidemocratische ideeën verspreiden, de financiering van 

moskeeën door buitenlandse overheden verbieden en scherp toezien op terugkerende 

jihadstrijders.  

Geciteerd uit het partijprogramma 

• Alleen een sterke samenleving kan onze vrijheid beschermen. Burgerschap, als een 

van de belangrijkste voorwaarden voor een sterke samenleving, vraagt om een brede 

acceptatie van onze kernwaarden en tradities, zoals die in symbolen als het 

Koninklijk Huis en het volkslied tot uitdrukking komen. Historisch besef en de 

beleving van tradities bevorderen de saamhorigheid en identiteit, ook voor 

nieuwkomers. Daarbij zorgen gemeenschappelijke nationale en religieuze 

feestdagen voor een gevoel van herkenning. 

• Nederland is altijd een pluriform land geweest en dat moet ook zo blijven. Vrijheid 

staat voor het respect voor onderlinge verschillen, ruimte voor andersdenkenden en 

de waardigheid van ieder mens. De Nederlandse vrijheden gelden voor iedereen. 

• Wij willen de traditie herstellen dat iedere Nederlander op zijn achttiende verjaardag 

of bij naturalisatie een boek krijgt uitgereikt met de rechten en plichten van het 

Nederlanderschap.  

• Onze grondwet bepaalt de ruimte waarin deze waarden tot zijn recht komen en 

begrenst de vrijheden wanneer deze andere vrijheden in de weg staan. Juist omdat 

deze waarden elkaar in evenwicht houden zijn ze niet los verkrijgbaar. Geen enkel 

recht is onbegrensd. De vrijheid van meningsuiting is een groot goed, maar 

haatzaaien en/of oproepen tot en verheerlijken van geweld is onacceptabel. Er moet 

de wettelijke mogelijkheid komen om antidemocratische organisaties en 

bewegingen te verbieden.  

• Het verheerlijken van geweld moet strafbaar worden gesteld en de financiering van 

moskeeën en islamitische organisaties door buitenlandse overheden worden 

verboden. We geven geen podium of visum aan radicale predikers en sluiten 

moskeeën die activiteiten organiseren of toelaten die in strijd zijn met onze 

rechtsorde. Terugkerende jihadstrijders worden preventief in hechtenis genomen om 

eerst onderzoek te kunnen doen naar hun verblijf in het oorlogsgebied en het risico 

dat zij vormen voor onze samenleving. 
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GroenLinks 

Meest opvallend: vrijheid van meningsuiting is fundament van de vrije samenleving en 

tradities mag je veranderen. In vluchtelingenopvang vindt voorlichting plaats over de 

gelijkheid van vrouwen, religieuze minderheden en LHBTI. Majesteitsschennis wordt 

geschrapt uit het Wetboek van Strafrecht. 

Geciteerd uit het partijprogramma 

• We delen onze democratie en rechtstaat.  

• We erkennen zowel de mooie als donkere kanten van onze geschiedenis. Dat 

betekent dat we tradities mogen aanpassen. Zwarte Piet is hiervan een voorbeeld. 

• De vrijheid van meningsuiting is het fundament van onze vrije samenleving. We 

moeten het verschrikkelijk met elkaar oneens kunnen zijn. We durven elkaar aan te 

spreken als dat nodig is. De grens wordt bereikt wanneer argumenten omslaan in 

dreigementen, intimidatie en geweld.  

• Bij de opvang van vluchtelingen vindt voorlichting plaats over de gelijkheid van 

vrouwen, religieuze minderheden en LHBTI. 

• Den Haag is de mensenrechtenhoofdstad van de wereld. GroenLinks is daar trots op. 

Mensenrechtenschendingen laten we niet onweersproken. 

• Majesteitsschennis wordt geschrapt uit het Wetboek van Strafrecht, zodat de Koning 

dezelfde bescherming tegen belediging, smaad en laster heeft als anderen. Ook de 

strafbaarstelling van belediging van een bevriend staatshoofd wordt geschrapt. 

 

PvdA 

Meest opvallend: de PvdA geeft Nederland een voortrekkersrol als voorvechter van 

mensenrechten in de Europese Unie en overal in wereld, met specifieke aandacht voor 

kwetsbare groepen zoals LHBTI’s; de partij steunt projecten voor de-radicalisering, maar zij 

vermijdt expliciete verwijzingen naar de politieke “islam” of “islamitische”organisaties in 

Nederland. 

Geciteerd uit het partijprogramma 

• Vrijheid kan alleen bestaan op voorwaarde dat je ook bereid bent de vrijheid van de 

ander te verdedigen. Ook als je het niet met zijn of haar keuzen eens bent. Vrijheid is 

bovenal een kwestie van mentaliteit, van tolerantie en respect voor de waarden 

zoals wij die hebben vastgelegd in onze Grondwet en de daaruit volgende 

rechtsstaat. 

• Vroegsignalering via school, leerplichtambtenaar, familie, politie, gebedshuizen, et 

cetera  is noodzakelijk om radicalisering tegen te gaan. Projecten voor de-

radicalisering krijgen meer steun. 
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• Wij steunen democratische ontwikkeling, maatschappelijke initiatieven, 

rechtsstaatontwikkeling en institutionele versterking elders in de wereld. Het 

inzetten van alle instrumenten (zoals stille diplomatie, publieke druk, of actieve 

steun aan moedige mensenrechtenverdedigers) vraagt om meer capaciteit op 

ambassades. Nederland heeft in het bijzonder een voortrekkersrol te vervullen als 

het gaat om rechten van vrouwen, kinderen, LHBTI en mensenrechtenverdedigers. 

Ook journalisten, die wereldwijd steeds meer gevaar lopen, kunnen op onze steun 

rekenen. 

• De Arabische lente heeft niet gebracht wat we hadden gehoopt. Hervormers en 

moedige mensenrechtenverdedigers moeten echter op onze steun kunnen blijven 

rekenen. Een land als Tunesië, dat als enige de democratische belofte waar lijkt te 

maken, krijgt assistentie bij de opbouw van instituties en door het openstellen van 

de Europese markt. Met Den Haag als vestigingsplaats van een groeiend aantal 

hoven en tribunalen profileert Nederland zich als voortrekker in de bevordering van 

de internationale rechtsorde en voorkoming van straffeloosheid.  

• We maken ons zorgen over de opkomst van autoritaire leiders en discriminatie in de 

EU. Landen die de verkeerde kant op bewegen, riskeren sancties, zoals uitsluiting 

van Europese subsidies. 

 

Partij voor de Dieren 

Meest opvallend: de partij pleit ervoor dat milieu- en mensenrechtenactivisten elders hulp 

krijgen van Nederlandse ambassades; Nederland moet het recht op demonstratie behouden 

als laagdrempelig middel tot vrije meningsuiting; Majesteitsschennis verdwijnt uit het 

wetboek voor Strafrecht. 

Geciteerd uit het partijprogramma 

• Milieu- en mensenrechtenactivisten krijgen hulp en bescherming van Nederlandse 

ambassades als dat nodig is. Nederland helpt hen ook bij het krijgen van toegang tot 

de rechter. 

• Bij het vroegtijdig herkennen van radicalisering en opsporen van terrorisme blijkt 

informatie van de wijkagent vaak cruciaal. Nederland investeert in meer wijkagenten 

op straat, die de ogen en oren van de buurt kunnen vormen. 

• De Partij voor de Dieren wil dat het recht op demonstratie een laagdrempelig middel 

is om invulling te geven aan de vrijheid van meningsuiting. We zijn tegen verdere 

uitbreiding van de verschillende orde-, handhavings- en veiligheidsbevoegdheden 

zonder tussenkomst van de rechter.    

• Onafhankelijke onderzoeksjournalistiek is noodzakelijk voor controle op de macht. 

Oude én nieuwe media kunnen aanspraak maken op het Stimuleringsfonds voor de 

media. Geen verdere bezuinigingen op de publieke omroep of de regionale 

omroepen. Internetcensuur mag niet en er komt geen filter waarbij delen van het 

internet afgesloten kunnen worden.    
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• Majesteitsschennis en de strafbaarheid van belediging van een buitenlands 

staatshoofd worden geschrapt uit de Wet. 

VVD 

De VVD benadrukt het belang van onze waarden en vrijheid, die niet onderhandelbaar zijn; 

integreren betekent aanpassen; de vrijheid van godsdienst is een essentiële pijler van onze 

samenleving, maar als religieuze genootschappen de grondidealen van de samenleving 

bedreigen, mogen ze verboden worden; er is veel aandacht voor veiligheid; de VVD noemt 

specifiek de bescherming van afvalligen.  

Geciteerd uit het partijprogramma 

• Dat we pal staan voor onze waarden en onze vrijheden. En dat die waarden niet 

onderhandelbaar zijn. 

• Nederland is gebouwd op een fundament van vrijheid, verantwoordelijkheid en 

verdraagzaamheid. Voor wie dat niet wil accepteren, is hier geen plek 

• Integreren betekent dat je je aanpast aan de maatschappij, aan haar normen en 

waarden. In onze samenleving vinden wij het van belang dat we elkaar open 

tegemoet treden. Een boerka of een bivakmuts verhinderen dat. Het geeft mensen 

een gevoel van onveiligheid als ze niet weten wie ze tegenover zich hebben. In de 

openbare ruimte staat het belang van veiligheid en elkaar open tegemoet treden 

voorop. Daarom willen wij een algeheel verbod op gezichtsbedekkende kleding in 

het openbaar. 

• Onze kernwaarden mogen niet onder druk komen te staan door aanvallen vanuit 

islamitisch-extremistische hoek. Daarom willen we haatpredikers van binnen en 

buiten de Europese Unie weren uit Nederland. Een zwarte lijst kan daaraan bijdragen. 

Ook willen we dubieuze buitenlandse financieringsstromen naar religieuze 

instellingen in Nederland aanpakken. Datzelfde geldt voor dergelijke stromen naar 

andere organisaties die haaks staan op de fundamentele vrijheden in Nederland. 

Inwoners van ons land moeten zich altijd veilig kunnen onttrekken aan hun  

(geloofs-)gemeenschap. De overheid zorgt ervoor dat ook afvalligen beschermd 

worden tegen bedreiging en indoctrinatie van (religieuze) groepen.  

• Daarnaast mag religie nooit een rechtvaardiging zijn voor de ondermijning van onze 

vrije liberale samenleving. De vrijheid van godsdienst is een essentiële pijler van ons 

land en staat niet voor niets in de Grondwet. Dit betekent echter niet dat we toestaan 

dat mensen onder de noemer van godsdienstvrijheid onze samenleving ontwrichten. 

Religieuze genootschappen hebben nu een wettelijke uitzonderingspositie, 

waardoor zij niet verboden kunnen worden. Wij willen dat religieuze genootschappen 

die de democratie ondermijnen, als uiterste maatregel, wel degelijk verboden 

kunnen worden.... 
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D66 

D66 geeft vooral aandacht aan de zelfontplooiing van het individu; iedereen mag zijn religie 

aanhangen en uiten; geloof kan houvast bieden maar de vrijheid van religie heeft een grens: 

zo zijn eerwraak, vrouwenbesnijdenis, haatzaaien en gedwongen (kinder)huwelijken 

verboden.  

Geciteerd uit het partijprogramma 

• Iedereen heeft de vrijheid te geloven óf niet te geloven.  

• Geloof geeft veel mensen houvast. In Nederland gelden wetten voor iedereen en 

hebben we normen en omgangsvormen tussen mensen onderling. Daarbinnen 

vinden mensen met verschillende geloven of levensovertuigingen al eeuwen een 

manier om samen of langs elkaar te leven. Daar kan wrijving ontstaan. Op school, 

werk, vereniging en in de buurt komen we juist nader tot elkaar. Wij bevorderen 

ontmoetingen tussen verschillende groepen en de zelfontplooiing van elk individu. 

Wij trekken de grens zodra geloof de vrijheid van anderen bedreigt of beperkt.  

• Voor discriminatie, homofobie, antisemitisme of moslimhaat is in onze samenleving 

geen plaats.  

• Geloof geeft niemand het recht de vrijheid van denken, zijn of doen van de ander te 

beperken. En er is in Nederland ook geen ruimte voor eerwraak, vrouwenbesnijdenis, 

kinderhuwelijken, gedwongen huwelijken, haatzaaien of geweld tegen 

andersdenkenden, afvalligen of minderheden. Daar stopt de vrijheid van religie of 

cultuur en treedt de overheid op en trekt de grens. 

• Vrijheid van meningsuiting is, net als het recht om niet gediscrimineerd te worden en 

het recht op godsdienstvrijheid, een hoeksteen van onze vrije samenleving en 

democratie. Wij zijn zeer beducht op inperkingen ervan.  

• Haatzaaien is en blijft verboden, maar specifieke beperkingen, zoals het verbod op 

Majesteitsschennis en het beledigen van een bevriend staatshoofd, zijn onwenselijk. 

Wij vinden uiteraard niet dat alles wat gezegd kan worden ook gezegd moet worden, 

discriminatie of het aanzetten tot haat vormen wettelijke grenzen. De overheid is 

echter niet de hoeder van fatsoen en goede smaak; dat regelen mensen onderling. 

De overheid zorgt er wel voor dat mensen die zich benadeeld voelen onder het mom 

van vrijheid van meningsuiting voor zichzelf kunnen opkomen. 

    

SP 

De SP richt zich vooral tegen ongelijke kansen; de partij is streng voor religieuze groepen die 

zich tegen fundamentele waarden van vrijheid en democratie richten. SP wil voorkomen dat 

deze groepen subsidies krijgen en de integratie belemmeren.  
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Geciteerd uit het partijprogramma 

• Ons land is gebouwd op gedeelde waarden, van vrijheid en solidariteit. We spreken 

elkaar aan op wat we doen en niet op onze sociale klasse of etnische afkomst, 

seksuele voorkeur of religieuze achtergrond. In het integratiebeleid hoort niet de 

groep waartoe iemand zou behoren centraal te staan, maar de mogelijkheden die 

mensen hebben en de bijdrage die zij leveren aan de samenleving. Racisme en 

discriminatie - door wie dan ook - accepteren we niet. 

• In het integratiebeleid werken we niet meer samen met radicale religieuze 

organisaties die in hun uitingen en optreden de integratie van mensen in onze 

samenleving frustreren of die zich richten tegen onze fundamentele waarden van 

vrijheid en democratie. 

• We publiceren een lijst van salafistische organisaties die haatzaaien en geweld 

prediken. Op deze manier voorkomen we dat overheden en organisaties ongewild 

samenwerken met of subsidies verlenen aan mensen die meewerken aan 

radicalisering en jihadisme. We geven geen ruimte aan mensen die fundamentele 

waarden van onze democratie ondermijnen. Ronselaars en haatpredikers worden uit 

ons land geweerd of het land uitgezet. 

    

ChristenUnie 

De ChristenUnie zoekt een balans tussen openheid voor alle religies met specifieke aandacht 

voor de christelijke traditie en een afkeer van ‘ideologieën’ die haat prediken en onvrijheid 

vestigen; de partij noemt expliciet het recht om uit je geloof te stappen (right to exit); 

opvallend is de aandacht voor de opvang van bekeerlingen in de asielprocedure, aandacht 

voor geestelijke verzorging en handhaven van jongensbesnijdenis en rituele slacht.  

Geciteerd uit het partijprogramma 

• De ChristenUnie benoemt vanuit de christelijke traditie als gemeenschappelijke 

waarden van onze samenleving: menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid, 

naastenliefde, verdraagzaamheid, zorg voor de schepping en geloofsvrijheid. Alleen 

zo kunnen we een open samenleving bewaren. Een samenleving met ruimte voor 

veelkleurigheid en verschil, zonder naïef te zijn over onvrije stromingen. 

• Er bestaat daarin geen rangorde tussen de verschillende vrijheidsrechten, zoals 

geloofsvrijheid, onderwijsvrijheid, vrijheid van meningsuiting en het recht op gelijke 

behandeling. Alle mensen hebben het recht om in vrijheid hun geloof en overtuiging 

te delen, met elkaar, met hun kinderen en in de samenleving. 

• De vrijheden in onze samenleving mogen niet worden misbruikt voor het prediken en 

opleggen van onvrijheden. Er is geen plaats voor ideologieën die zich tegen de 

rechtsstaat keren door onvrijheid te prediken, haat te zaaien en tot geweld op te 

roepen. 
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• Gedragingen die ingaan tegen de democratische rechtsstaat en die de rechten van 

minderheden en vrouwen in onze samenleving aan banden willen leggen, worden 

niet geaccepteerd. 

• Geloofsvrijheid voor iedereen, inclusief ‘the right to exit’.  

• Alle mensen hebben het recht om in vrijheid hun geloof en overtuiging te delen, met 

elkaar, met hun kinderen en in de samenleving. Iedereen heeft ook het recht om van 

geloof te veranderen.  

• Er komt geen verbod op besnijdenis van jongetjes en rituele slacht. 

• Geen financiering van geloofsgemeenschappen, politieke en culturele instellingen 

door onvrije landen, zoals Iran en Saoedi-Arabië. 

• Geen podium voor haatpredikers die zich tegen de rechtsstaat keren en oproepen tot 

geweld. Dergelijke sprekers krijgen geen visum of vergunning om te spreken. 

Strafrechtelijke vervolging van haatzaaien. 

• Geen gezichtsbedekkende kleding in overheidsinstellingen, het onderwijs en het 

openbaar vervoer. 

• Huwelijksgevangenschap en huwelijksdwang bestrijden. 

• Minderheden, waaronder joden en moslims, beschermen tegen intimidatie en 

discriminatie. 

• Stevig optreden tegen sabotage van lokale besluitvorming. 

• Geestelijke verzorging krijgt voldoende ruimte in gevangenissen. 

• Het is belangrijk dat de asielketen in Nederland goed en effectief functioneert 

waarbij oog is voor kwetsbare groepen. Verbetering van de beoordeling van 

asielaanvragen van bekeerlingen. De IND moet investeren in specifieke hoor- en 

beslismedewerkers om de beoordeling van de geloofwaardigheid van de bekering te 

verbeteren. 

    

PVV 

Het PVV partijprogramma bestaat slechts uit één pagina, die grotendeels gaat over immigratie 

en de omgang met de islam; de toon is duidelijk en ferm: de islam moet worden 

teruggedrongen.  

Geciteerd uit het partijprogramma  

• Nederland de-islamiseren. 

• Nul asielzoekers erbij en geen immigranten meer uit islamitische landen: grenzen 

dicht. 

• Intrekken alle al verleende verblijfsvergunningen asiel voor bepaalde tijd, azc’s 

dicht. 

• Islamitische hoofddoekjes niet in publieke functies. 

• Verbod op overige islamitische uitingen die in strijd zijn met de openbare orde. 

• Preventief opsluiten radicale moslims. 
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• Criminelen met een dubbele nationaliteit denaturaliseren en uitzetten. 

• Syriëgangers niet meer terug laten keren naar Nederland. 

• Alle moskeeën en islamitische scholen dicht, verbod van de koran. 

Discussievragen     

• De toon in de programma's verschilt, zeker als om de islam gaat. Sommige partijen 

zijn streng, andere zijn milder. Sommigen spreken vooral in termen van verdediging, 

andere in termen van 'samen'. In de humanistische achterban verschillen de 

meningen over integratie en islam. Op welk gebied zou jij 'strenger' zijn waar het de 

bescherming van vrijheden betreft, en op welk gebied denk jij dat het beter is om 

een mildere toon aan te slaan?  

 

• Het Humanistisch Verbond zet zich de laatste jaren sterk in om ongelovigen te 

beschermen. Met name daar waar ongelovigheid of afvalligheid een taboe is of voor 

uitsluiting zorgt, zoals in sommige islamitische kringen. Vind je dat humanisten hier 

meer of minder aandacht aan zouden moeten besteden? 

 

• Maak je je zorgen over belangrijke vrijheden en zo ja, welke vrijheid vind je het 

meest onder druk staan? Zijn er ook vrijheden waarvan we er te veel hebben?  

 

• Er wordt in de programma's veel gesproken over de samenleving die we zijn en 

willen zijn, waarbij democratische rechten en vrijheden centraal staan. Zijn er ook 

democratische plichten? En wat zijn die dan? 
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2. Menswaardige zorg  

 

CDA 

Meest opvallend: het CDA benadrukt het belang van aandacht voor de mens, eigen regie én 

van (informele) zorgrelaties en sociale netwerken; de partij pleit voor zorg dichtbij huis, een 

landelijke aanpak van eenzaamheid en een grotere rol voor geestelijke verzorging in de zorg; 

via een right to challenge kunnen burgers alternatieve voorstellen doen voor de organisatie 

van zorg in hun omgeving; mantelzorgers kunnen een ‘zorgbonus’ krijgen. 

Geciteerd uit het partijprogramma 

• Om de marktwerking in de zorg verder te beteugelen willen wij een verbod op 

winstuitkeringen door zorgverzekeraars, zorginstellingen en ziekenhuizen. Zorg gaat 

over mensen. Wij kiezen voor een zorgstelsel waarin de patiënt centraal staat, 

waarin professionele zorg en zorg door familie of bekende goed aansluiten. 

• Wij willen de zorg zo dichtbij huis versterken en beter organiseren, zodat de 

professionele zorg en ondersteuning beter aansluiten bij de keuzes van mensen om 

zo lang mogelijk regie over hun eigen leven te willen houden. Innovatie en nieuwe 

medische inzichten kunnen daarbij helpen en het persoons gebonden budget (pgb) 

kan een belangrijk instrument zijn om die zorg naar eigen wens in te richten.  

• Betere zorg thuis vraagt om meer aandacht voor het welzijn van ouderen en 

gehandicapten. De overheid kan dit niet alleen, maar kan wel haar aandeel leveren in 

het aanbod van onder meer welzijnswerk, geestelijke verzorging en de aandacht 

voor eenzaamheid. 

• Bij langdurige zorg aan ouderen, chronisch zieken of mensen met een beperking 

gaat het vooral om bieden van kwaliteit van leven. Juist daarom willen wij verzorgend 

personeel alle ruimte bieden om die zorg op een menselijke manier aan te bieden. De 

eindeloze hoeveelheid regels, administratie en bureaucratie belemmeren  artsen en 

(wijk)verpleegkundigen om te doen waar het in de zorg werkelijk om gaat: de zorg en 

aandacht voor de patiënt en cliënt. 

• In de zorg hebben mensen altijd het recht om eigen keuzes te maken, over zowel de 

zorg als de kwaliteit van leven. Dat vraagt tijd en ruimte voor een goed gesprek 

tussen de patiënt, zijn of haar naasten en de arts of verpleegkundige. Zingeving 

hoort daarbij een integraal onderdeel te zijn van goede op de persoon afgestemde 

gezondheidszorg zorg. Het recht om te kiezen geldt ook voor de keuze van de eigen 

huisarts of specialist. 

• Het budget volgt de cliënt in plaats van andersom. Wij willen dat er voor ouderen 

voldoende aandacht is, ook voor gesprekken over levensvragen, zingeving en het 

naderende levenseinde.  

• Wij willen een landelijke aanpak van eenzaamheid en sociaal isolement.  
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• Om mantelzorgers af en toe even op adem te laten komen willen wij meer ruimte voor 

respijtzorg en dagopvang. Om mantelzorgers financieel te ondersteunen stellen wij 

een zorgbonus voor als compensatie voor mensen die verlof opnemen of minder 

gaan werken om de zorg voor een naaste te kunnen bieden. 

• Ook de zorgverzekeraars moeten het gesprek aangaan en verantwoording afleggen 

over hun beleid. De burger moet meer kunnen meepraten en meebeslissen over de 

zorg. De rol van patiëntenorganisaties in de zorg is nog te gering. We willen in de 

zorg de mogelijkheid instellen dat burgers met een right to challenge voorstellen 
doen om zelf de zorg in hun omgeving te organiseren als alternatief voor de door de 

overheid of de zorgverzekeraars geboden zorg. 

• Het eigen risico wordt verlaagd. 

GroenLinks 

Meest opvallend: ouderen moeten zelf kunnen kiezen of zij thuis blijven wonen met hulp of in 

kleinschalige woonvormen waar zorg aanwezig is; de onbelaste vrijwilligersvergoeding gaat 

omhoog en de pgb krijgt in sommige gevallen een upgrade. 

Geciteerd uit het partijprogramma 

• De wensen van mensen staan centraal, niet de structuren of organisaties. De macht 

van zorgverzekeraars en farmaceuten wordt ingeperkt. Ouderen moeten zelf kunnen 

kiezen of zij thuis blijven wonen met professionele hulp of in kleinschalige 

woonvormen waar zorg aanwezig is. Eigen keuze is voor GroenLinks een belangrijk 

fundament. Het pgb is daarvoor belangrijk. 

• We waarderen mantelzorg en vrijwilligerswerk als gelijkwaardige vormen van 

participatie. De onbelaste vrijwilligersvergoeding gaat omhoog. 

• We investeren in de zorg voor ouderen en gehandicapten en de ondersteuning van 

mantelzorgers. Op buurtniveau wordt de samenwerking tussen huisartsen, 

wijkverpleging en ouderenzorg verbeterd. 

• We zorgen voor meer eigen regie in de zorg. De vrije artsenkeuze blijft behouden. 

Het pgb wordt ook mogelijk in de Zorgverzekeringswet. Er komt een integraal pgb 

voor mensen die ondersteuning krijgen bij zorg, participatie, scholing en wonen. 

• Het eigen risico wordt afgeschaft. 

 

 

PvdA 

Meest opvallend: de PvdA legt een sterke nadruk op een persoon gerichte zorg, met aandacht 

voor eigen regie, ruimte voor professionals én een betrokken, omringende omgeving; de partij 

pleit voor woon-zorg-zones, een dementie vriendelijke samenleving en uitgebreidere 

eerstelijnshulp, eventueel met behulp van nieuwe technologie; jaarlijks moeten duizenden 

woningen worden aangepast en toegankelijk gemaakt voor ouderen die langer thuis wonen. 
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Geciteerd uit het partijprogramma 

• Wij willen een zorgstelsel waarin niet de markt en de instituties maar de mensen 

centraal staan. Een stelsel met bijvoorbeeld aandachtige en liefdevolle zorg in 

verpleeghuizen. De waardigheid en ook de zeggenschap van mensen over 

beslissingen die de eigen gezondheid raken, moet zijn gegarandeerd, tot en met de 

laatste levensfase.  

• Wij worden steeds ouder en blijven steeds langer thuis wonen. Dat stelt hogere eisen 

aan de zorg dichtbij huis, zoals huisartsen, wijkverpleegkundige zorg en 

thuishulpen. Een sterke eerstelijnszorg, uitgevoerd door gemotiveerde professionals 

met goede arbeidsvoorwaarden, is onmisbaar voor een gezonde samenleving die de 

verbinding wil bewaren tussen jong en oud, gezond en ziek. 

• Onze uitgangspunten voor de toekomstige vorm van het zorgstelsel zijn: van 

concurrentie naar samenwerking; van maximaal zorg leveren naar optimaal 

aansluiten bij de vraag; van dictaat van de zorgverzekeraar naar zorgdialoog met de 

patiënt, aanbieder en regio; en ruimte voor nieuwe toepassingen in de zorg die 

bijdragen aan langer gezond leven met eigen regie. 

• De verbinding tussen de professionele en informele zorg moet veel groter worden, 

waarbij familieleden en mantelzorgers serieus betrokken worden door 

zorgprofessionals. Moderne communicatiemiddelen als e-consulten, telemonitoring 

en beeldbellen kunnen daarbij behulpzaam zijn. Minderjarigen die mantelzorg 

verlenen moeten zoveel mogelijk worden ontlast en ondersteund. 

• We zetten ons in voor een dementievriendelijke samenleving. Overheid en 

bedrijfsleven moeten rekening houden met hen en hun partners. Mensen krijgen ook 

in de langdurige zorg het recht om een eigen zorgplan op te stellen. 

• We willen dat er altijd voldoende medewerkers zijn om de zorg te geven die nodig is. 

Daarom willen we een minimumnorm instellen voor het aantal zorgverleners. 

Zorgprofessionals willen wij meer perspectief bieden op goed werk; minder 

bureaucratie, minder knellende protocollen, meer vakkennis en meer vertrouwen. 

Huisartsen en specialisten willen wij meer tijd geven per consult, zodat patiënten 

meer tijd krijgen om hun vragen te stellen. 

• Wij willen dat er nog meer woon-zorg-zones komen. Die stellen mensen in staat om 

zo lang mogelijk zelfstandig in hun eigen buurt of dorp te blijven wonen, dankzij 

veilige en toegankelijke routes, ondersteuning op maat en innovatieve toepassingen 

in woningen en openbare ruimten. Wij willen jaarlijks duizenden woningen  

aanpassen, samen met woningcorporaties, zorg- en welzijnsinstellingen en 

gemeenten. 

• Het eigen risico wordt afgeschaft. 
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Partij voor de Dieren 

Meest opvallend: de partij voor de dieren pleit tegen bureaucratisering en vóór maatwerk, wat 

onder andere ook betekent dat de zorg LHBTI-vriendelijk moet zijn; ‘meergeneratiewoningen’ 

en de inzet van e-health en kleinschalige of identiteitsgebonden zorgcentra worden 

gestimuleerd of ondersteund. 

Geciteerd uit het partijprogramma 

• Geen marktwerking in de zorg. De kosten in de zorg kunnen omlaag door de 

bureaucratie aan te pakken. Door een eind te maken aan de macht en winsten van 

zorgverzekeraars, door te stoppen met absurde beloningen aan de top en door de 

professionals van de werkvloer weer aan het roer te zetten. Minder managers en 

administratieve lasten voor zorgverleners, meer handen aan het bed. 

• Er wordt geïnvesteerd in zorgverleners: meer ruimte voor bijscholing en goede 

arbeidsvoorwaarden. Er komt meer aandacht voor de individuele behoefte van elke 

zorgvrager.  

• De overheid garandeert een divers aanbod van zorgcentra. Identiteitsgebonden 

zorgcentra met een landelijke functie worden ondersteund, evenals regionale, 

kleinschalige ziekenhuizen.  

• De (ouderen)zorginstellingen houding rekening met LHBTI’s. LHBTI-vriendelijke zorg 

is onderdeel van de kwaliteitseisen voor zorginstellingen. 

• Thuis- en ouderenzorg en zorg voor mensen met een handicap wordt bij voorkeur 

kleinschalig en regionaal aangeboden. Verschillen tussen gemeenten in het aanbod 

en de kwaliteit van zorg zijn onaanvaardbaar. 

• Meergeneratiewoningen worden fiscaal gestimuleerd. De inzet van domotica 

(elektronische middelen bij mensen thuis) en e-health wordt door de overheid 

gestimuleerd. 

• Mantelzorgers hebben recht op financiële compensatie en aanvullende maatregelen 

die het mogelijk maken om zorg en arbeid te kunnen combineren.  

• Het eigen risico wordt afgeschaft. 

 

VVD 

Net als vrijwel alle andere partijprogramma’s legt de VVD de nadruk op de mens, niet op het 

systeem en de bureaucratie; kwaliteit van leven, eigenheid, zelf kunnen kiezen, 

betaalbaarheid en verantwoordelijkheid dragen staan voorop. Instellingen die niet aan de 

norm voldoen moeten sluiten. Medische ontwikkelingen en e-health dragen in het VVD 

programma bij aan goede zorg.  
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Geciteerd uit het partijprogramma 

• Niet de systemen of gevestigde belangen moeten centraal staan, maar de patiënt. 

Dat betekent bijvoorbeeld dat je samen met jouw zorgverlener kan bepalen welke 

behandeling het beste bij jouw kwaliteit van leven past. Wij willen dat de zorg iedere 

dag beter wordt.  

• Ook in verpleeghuizen moet iedereen uit kunnen gaan van de beste zorg. Wij willen 

daarom dat de allerbeste verpleeghuizen in Nederland voortaan de norm zijn en als 

voorbeeld dienen voor de rest. Een norm die verder gaat dan hygiënevoorschriften. 

Wij willen een norm waar oog is voor de kwaliteit van leven van bewoners, hun 

wensen en de indeling van hun dagelijks leven. Instellingen die deze norm langdurig 

niet halen, en dus slecht presteren, moeten worden gesloten. 

• Mensen die in een instelling wonen, mogen zelf kiezen hoe zij hun leven leiden. Wij 

willen dat bewoners zelf kunnen kiezen wat ze ‘s avonds eten en wanneer en hoe ze 

douchen. Om dat voor elkaar te krijgen, hebben we werk gemaakt van 

persoonsvolgende bekostiging. Dit zorgt er ook voor dat zorgverleners worden 

gestimuleerd om betere kwaliteit te leveren. Daarnaast biedt het ruimte aan 

kleinschalige zorg. Verzorging die helemaal is afgestemd op wat iemand nodig heeft. 

• Daarvoor is het van belang dat je zelf de keuze kunt maken voor een bepaalde 

zorgverlener of een zorginstelling, waarbij jouw wensen en zorgvraag centraal staan. 

Dit bekent ook dat er in zorginstellingen meer aandacht moet zijn voor bijvoorbeeld 

echtparen en homoseksuelen, lesbiennes, biseksuelen en transgenders. 

 

D66 

Ook D66 vind de zorg te bureaucratisch en te weinig gericht op de menselijke maat; zelf over 

je zorg kunnen meepraten en beslissen is belangrijk, daarom wil D66 meer ruimte en geld voor 

patiëntenorganisaties; de partij wil de kosten beperken door efficiëntie en innovatie te 

vergroten, de patiënt centraal te stellen en slechte gewoonten (zoals roken) tegen te gaan.  

Geciteerd uit het partijprogramma 

• Ons stelsel vertoont bureaucratische trekjes. Terwijl het om mensen gaat, is de 

menselijke maat soms zoek. Als kwetsbare patiënt, of betrokken mantelzorger, 

voelen we ons wel eens volstrekt onbegrepen, of vertwijfeld over wie ons nu echt 

helpen kan. En dan de kosten. Die lopen stevig op en het einde lijkt nog niet in zicht.  

• Als patiënt of ‘zorgconsument’ nemen wij het liefste zelf de regie en praten en 

beslissen we mee. 

• Patiëntenorganisaties geven de patiënt een stem en spelen een belangrijke rol bij 

veranderingen voor meer eigen regie, verhoogde kwaliteit en meer patiëntgerichte 

zorg. Om de patiëntenorganisaties in staat te stellen deze rol als derde partij 

volwaardig te kunnen uitoefenen, wil D66 hun financiering structureel verbeteren. 
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• Met al die veranderingen moeten we blijven zorgen dat zorg en verblijf zoveel 

mogelijk op maat van de cliënt zijn. Intimiteit en seksualiteit is bijvoorbeeld 

belangrijk, de behoefte hieraan verdwijnt niet als je gehandicapt bent of in een 

verpleeghuis woont.  

• D66 wil instellingen waar mensen langdurige zorg ontvangen stimuleren om in de 

huisregels expliciete aandacht te hebben voor tolerantie voor elkaar en voor de 

persoonlijke vrijheid om te mogen zijn wie je bent. Dit kan bijvoorbeeld door 

stimuleren van een Roze Loper. Ook persoonsvolgende bekostiging zou meer 

maatwerk kunnen bevorderen. 

 

SP 

De SP is kort maar krachtig: geen concurrentie, marktwerking en winstbejag in de zorg maar 

aandacht en de menselijke maat en vertrouwen in de professional; de SP wil een Nationaal 

ZorgFonds inclusief fysiotherapie, GGZ en tandarts, en schaft de zorgverzekeraars en het 

eigen risico af; geen managers-cultuur, geen fusies, wel  inperking van de macht van de 

farmaceutische industrie; ook de SP zet in op preventie en wil specifiek sociaal-economische 

gezondheidsverschillen verkleinen.  

Geciteerd uit het partijprogramma 

• Voeren we een Nationaal ZorgFonds in, schaffen we het eigen risico af en zorgen we 

voor voldoende zorgpersoneel. 

• De ondernemingsraden en cliëntenraden van zorginstellingen krijgen 

instemmingsrecht en amendementsrecht op zaken die het bestuur raken, waaronder 

fusies, investeringen en personeelsinzet.  

• Niet concurrentie en winstbejag maar de gezondheid van mensen en de aandacht 

voor patiënten horen centraal te staan.  

• We openen de aanval op de zorgbureaucratie. We brengen de menselijke maat terug 

in de zorg en herstellen het vertrouwen in de professionals. Zij stellen - in overleg 

met de patiënt - vast welke zorg nodig is. 

• Nieuwe technologische toepassingen en e-health kunnen de zorg verbeteren, maar 

mogen nooit een aanleiding zijn om de menselijke maat in de zorg te laten varen. 

Onderlinge steun en menselijk contact blijven een voorwaarde voor goede zorg. 

 

ChristenUnie 

De ChristenUnie wil zorg op maat en met een menselijk gezicht; al het leven verdient het om 

beschermd te worden, in zijn gaafheid en in zijn gebrokenheid; zorg moet dichtbij worden 

georganiseerd en het draait om de patiënt; vandaar extra geld voor patiëntenorganisaties, 
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vermindering van het eigen risico, inperking van het aantal polissen en uitgaan van de 

vertrouwensregel: we vertrouwen elkaar en belonen goed gedrag met minder regels.  

Geciteerd uit het partijprogramma  

• Zorg met een hart, zorg dicht bij mensen. 

• Al het leven, in gaafheid en gebrokenheid, verdient het om tot ontplooiing te komen, 

om te  worden beschermd en om zorg te ontvangen als dat nodig is. Vanaf het 

ontstaan van het leven tot aan het sterven.  

• De ChristenUnie staat voor zorg die dichtbij is georganiseerd. Zorg op een menselijke 

schaal en met een menselijk gezicht. Zorg op maat en niet zorg van de plank.  

• Wij willen meer ruimte voor huisartsen en wijkverpleegkundigen en zorg in de 

thuissituatie.  

• Het eigen risico wordt fors verlaagd en we kappen in het woud van polissen.  

• Alle specialisten moeten in loondienst. De beste verpleeghuiszorg wordt de norm. En 

we investeren fors in preventie: voorkomen is immers beter dan genezen. 

• De vertrouwensregel. In zorg, onderwijs en wonen moet goed beleid beloond worden 

met minder regels. 

• De meeste mensen zijn uitstekend in staat om zelf beslissingen te nemen over hun 

leven, ook als zij leven met een beperking. Deze autonomie is een groot goed. Dat 

betekent niet dat mensen alles zelf hoeven te doen. Wel dat mensen zelf beslissen 

over hoe zij invulling geven aan hun afhankelijkheid. We willen dat in de zorg ‘met’ 

mensen in plaats van ‘over’ mensen wordt gesproken. Daarom is het belangrijk dat 

de positie van cliëntenraden en patiëntenorganisaties wordt versterkt. 

• Instellen van een mantelzorgfonds.  

• De druk op de combinatie van arbeid en zorg blijft toenemen. De ChristenUnie stelt 

werkgevers in staat de overmatige kosten van mantelzorgverlof bij de overheid in 

rekening te brengen en stelt daartoe een mantelzorgfonds in. 

 

PVV 

Kort en helder. 

Geciteerd uit het partijprogramma 

• Eigen risico zorg geheel afschaffen. 

• Terugdraaien bezuinigingen thuiszorg, ouderenzorg, méér handen aan het bed. 
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Discussievragen  

• Het lijkt alsof de partijen het erg met elkaar eens zijn: zorg moet dichter bij de mens, 

menselijker en minder bureaucratisch. Praten ze elkaar na of is dat een terechte 

zorg?  

 

• Nog niet zo lang geleden werd de participatiesamenleving geïntroduceerd. Deze leek 

vooral een aanvulling op de verzorgingsstaat, die te duur werd. Zie je een 

verschuiving in inzet? Wat vind je daarvan?  

 

• Sommige partijen noemen expliciet nieuwe technieken en e-health, anderen zoeken 

het vooral in menselijke aandacht. Wat vind je van dit onderscheid?  

 

• Welke partij vertrouw je het meest waar het zorg betreft? En waarom?  

 

• Sommige partijen willen een maatschappelijke dienstplicht. Wat vind je daarvan? 
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3. Levensbeschouwing en burgerschap in onderwijs 

    

CDA 

Meest opvallend: het CDA pleit voor het behoud van artikel 23 over de vrijheid van 

levensbeschouwelijk onderwijs, maar wil met het oog op mogelijke antidemocratische ideeën 

nieuwe scholen wel toetsen op integratie en burgerschap; burgerschap moet sowieso een 

belangrijke plek krijgen in het onderwijs. 

Geciteerd uit het partijprogramma 

• Niet de overheid, maar ouders zelf kiezen het type onderwijs voor hun kinderen, De 

vrijheid van onderwijs (Art. 23 van de Grondwet) geeft ouders die vrijheid om een 

school te kiezen of te stichten die past bij hun opvoeding, hun idee over onderwijs of 

hun levensbeschouwelijke overtuiging. Als partij staan we pal voor de vrijheid van 

onderwijs.  

• Maar in deze tijd moeten we wel waakzaam zijn dat de vrijheid van onderwijs geen 

vrijbrief is voor het verspreiden van antidemocratische ideeën of het geven van 

slecht onderwijs dat kinderen verder op achterstand zet. Plannen voor nieuwe 

scholen worden vooraf getoetst op hun bijdrage aan de ontwikkeling van de 

kinderen, integratie en burgerschap. 

• Goed onderwijs biedt alle kinderen en jongeren de kans om hun talenten te 

ontwikkelen en uit te groeien tot volwaardige en betrokken burgers. Voor de brede 

vorming willen wij op alle onderwijsniveaus burgerschap, geschiedenis, filosofie, 

identiteit en maatschappelijke betrokkenheid integraal onderdeel maken van het 

lespakket. 

    

GroenLinks 

Meest opvallend: GroenLinks ziet onderwijs als motor voor emancipatie en staat ferm voor een 

verminderde kansenongelijkheid in het onderwijs, doorgroeimogelijkheden van kinderen, een 

brede brugklas, etc., maar spreekt zich minder uitgebreid uit over de rol van 

levensbeschouwing.  

Geciteerd uit het partijprogramma 

• Kinderen hebben recht op cultuur. Zij moeten daar al vroeg kennis mee kunnen 

maken via kunst- cultuur- en muziekonderwijs, beeldende vorming en media-

educatie. Toegankelijk hoger onderwijs moet jongeren opleiden tot kritische burgers.  

• GroenLinks wil een ontwikkelrecht voor elk kind. De kwaliteit van kinderopvang gaat 

omhoog. De basisschool en de buitenschoolse opvang worden bij voorkeur 
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georganiseerd in een brede school. Op deze brede scholen krijgen kinderen niet 

alleen les, maar is er ook ruimte voor spelen, sport natuur en cultuur. 

• Keuzevrijheid voor ouders in het schooltype blijft gewaarborgd. 

 

PvdA 

Meest opvallend: de partij pleit voor burgerschapsonderwijs, met bijzondere aandacht voor de 

omgang met verschillen, daarbij horen cultuureducatie én voorlichting over seksuele 

diversiteit; de PvdA wijst op de inbedding van scholen en universiteiten in de regionale 

omgeving. 

Geciteerd uit het partijprogramma 

• Via het vak burgerschap en sociale vaardigheden willen we nadrukkelijk aandacht 

creëren voor de onderlinge verschillen en voor het besef van ‘eenheid in 

verscheidenheid’; iedereen is anders en daardoor is iedereen gelijk. Leraren worden 

beter geschoold in het lesgeven in burgerschap. Hierbij hoort onlosmakelijk de 

ontwikkeling van sociale vaardigheden waarmee leerlingen beter leren de ander te 

begrijpen, bruggen te slaan en bewust te worden van vooroordelen. 

• We willen dat alle scholieren kunnen deelnemen aan cultuureducatie. Nu doet 70 

procent van de basisscholen mee aan het programma ‘Cultuureducatie met 

kwaliteit’,  en 90 procent van de mbo’ers heeft sinds kort een cultuurkaart. Dat moet 

naar 100 procent. We investeren in cultuureducatie op middelbare scholen; waarbij 

het vmbo de meeste prioriteit krijgt omdat daar de grootste slag gemaakt kan 

worden. Cultuur nemen we volwaardig op in het curriculum, zodat het ook een plek 

krijgt bij vakken als taal, rekenen en geschiedenis. 

• Wij willen voorlichting over seksuele diversiteit overal in het onderwijs verplicht 

stellen. 

• We vinden dat kleine dorpsscholen bestaansrecht hebben, omdat zij invulling geven 

aan de sociale verbondenheid in kleinere leefgemeenschappen. We steunen de 

vereniging zelfstandige dorpsscholen in hun ambitie.  

• Het hoger onderwijs leidt op voor de arbeidsmarkt, maar vormt studenten ook tot 

breed geïnteresseerde en betrokken burgers.  

• Universiteiten en hogescholen willen wij stimuleren om zich te verbinden met hun 

regionale omgeving, bijvoorbeeld door ‘social return’-programma’s als Academie van 

de stad, expertisecentra gericht op maatschappelijke sectoren en het stimuleren van 

science parks.  
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Partij voor de Dieren 

Meest opvallend: de Partij voor de Dieren is de enige partij die ‘duurzaamheid, voedsel, 

natuur- en milieueducatie’ zo centraal stelt in het onderwijs; de partij vindt ook voorlichting 

over LHBTI-rechten essentieel en pleit voor filosofie als standaard onderdeel van het 

lespakket. 

Geciteerd uit het partijprogramma  

• De onderwerpen duurzaamheid, voedsel, natuur- en milieueducatie en dierenwelzijn 

zijn de pijlers van de omslag naar een duurzame samenleving die nog deze generatie 

moet plaatsvinden. Deze kennisgebieden worden een vast onderdeel van het 

lespakket op basisschool en in het voortgezet onderwijs. In de opleiding van leraren 

wordt hier adequaat aandacht aan besteed. Scholen worden ondersteund bij het 

inrichten van een schooltuin, zodat kinderen de kans krijgen om zelf voedsel te 

telen. 

• De overheid investeert in LHBTI-emancipatie in het onderwijs. De onderwijsinspectie 

treedt op tegen scholen die geen voorlichting geven over LHBTI-rechten. De 

voorlichting wordt bovendien ook verplicht op het mbo. Vaardigheden om LHBTI-

acceptatie te bevorderen worden onderdeel van docentenopleidingen. Initiatieven 

die het onderwijs LHBTI-vriendelijker maken worden gesteund. 

• Basisscholen en middelbare scholen bieden lessen in mediawijsheid aan waarin 

scholieren leren om te gaan met internet en andere media. Ook filosofie wordt 

opgenomen in het standaard curriculum, en er komt meer tijd voor kunst en drama.  

    

VVD 

De VVD hecht grote waarde aan de overdracht van Nederlandse tradities en waarden, en 

verwacht dat docenten daarmee uit de voeten kunnen; de VVD wil af van levensbeschouwelijk 

onderwijs op openbare scholen, ook van humanistisch onderwijs; er is specifieke aandacht 

voor LHBT en voor wetenschappen die maatschappelijk nuttig zijn.  

Geciteerd uit het partijprogramma  

• Nederlandse tradities, waarden en vrijheden dienen in het onderwijs te worden 

verankerd. Wij mogen verwachten dat alle docenten de Nederlandse waarden en 

vrijheden onderschrijven. Iedere docent hoort te weten hoe deze waarden 

bespreekbaar kunnen worden gemaakt. Leerlingen raken op die manier beter bekend 

met de Nederlandse grondrechten, waarden en tradities en leren hoe we in 

Nederland met elkaar omgaan. 

• Kinderen die naar het openbare onderwijs gaan mogen hier alleen neutraal 

levensbeschouwelijk onderwijs verwachten. Het past dus niet dat ouders van 

leerlingen in het openbaar basisonderwijs het recht hebben voor hun kinderen het 
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neutrale onderwijs te vervangen voor godsdienstig of humanistisch 

vormingsonderwijs met alleen aandacht voor één overtuiging gegeven door 

bijvoorbeeld een pastoor van buiten de school. Wij willen dat alle leerlingen in het 

openbaar onderwijs samen breed georiënteerd levensbeschouwelijk onderwijs 

volgen gegeven. 

• Aandacht voor seksualiteit verdient ook een plek in het onderwijs. Dat gaat verder 

dan alleen de kennis over soa’s of voorbehoedsmiddelen. In het voortgezet 

onderwijs en het mbo willen we ook dat wordt geleerd om respectvol met elkaar om 

te gaan, welke grenzen er zijn en hoe gevoelens bespreekbaar worden gemaakt. 

Daarbij hoort ook het bespreekbaar maken van homoseksualiteit. Op elke school 

moeten homo’s, lesbiennes, biseksuelen en transgenders volledig worden 

gerespecteerd door leerlingen, docenten en de schoolleiding. 

• Resultaten en maatschappelijke impact, waar de bètawetenschappen doorgaans een 

goed voorbeeld van zijn, willen we nadrukkelijker meenemen bij de verdeling van 

middelen. Dat zorgt niet alleen voor meer impact, maar is ook eerlijker richting de 

onderzoekers 

 

D66 

Onderwijs is een van de speerpunten van de D66, waarbij de partij opvallend veel aandacht 

geeft aan gelijke kansen in het onderwijs: het onderwijs moet voor iedereen toegankelijk zijn 

en alleen je talent mag meetellen, nooit je achtergrond of afkomst; ook is er aandacht voor het 

belang van goed onderwijs voor de hele samenleving en het belang van brede vorming; artikel 

23 was D66 altijd een doorn in het oog, dat blijft, maar ze ondernemen alleen zonodig 

specifieke actie tot afschaffing; wel wil D66 aandacht en ruimte om een eigen school te 

stichten, buiten de klassieke zuilen.  

Geciteerd uit het partijprogramma  

• Door onderwijs vergroot je niet alleen je kennis en ontwikkel je taal-, reken- of 

vakmanvaardigheden: onderwijs bereidt je ook voor op een leven in een samenleving 

waarin er oog is voor de ander en waar mensen in staat zijn zelf goede keuzes te 

maken. In een wereld die steeds sneller verandert, is goed onderwijs een leven lang 

nodig om mensen wendbaar en weerbaar te maken.  

• Goed onderwijs is daarmee niet alleen in het belang van het individu, maar in het 

belang van ons allemaal.  

• Niet je afkomst of religie, of de rijkdom, positie of opleiding van je ouders mogen 

bepalend zijn. Toegankelijkheid van goed onderwijs voor iedereen is een zaak van 

rechtvaardigheid. Talent en inzet zijn de enige factoren die het succes van het 

individu bepalen. Ongeacht je afkomst, kansen voor de toekomst. 

• D66 kiest daarom voor investeren in onderwijs. Onderwijs is een kansenmotor, maar 

ook een aanjager van vrij denken en gericht op brede ontplooiing en vorming. 
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• Als de ouders lager opgeleid zijn of een niet-westerse achtergrond hebben, hebben 

hun kinderen vaak minder kansen. Die tweedeling is desastreus. Iedereen moet de 

kans hebben iets van zijn of haar leven te maken. Ook mensen die oorlog en geweld 

ontvluchten en hier tijdelijk een veilig heenkomen zoeken. Wij bieden hen vanaf dag 

één de mogelijkheid Nederlands te leren en aan het werk te komen. Zo werken we 

aan gelijke kansen en voorkomen we een integratieramp. 

• Onderwijs gaat niet alleen over het bijbrengen van arbeidsmarktvaardigheden. Er 

wordt ook gewerkt sociaal-emotionele ontwikkeling, aan bewustwording van 

burgerschap, hoe het politieke bestel functioneert en wat rechten en 

verantwoordelijkheden van individuen zijn. En er wordt geïnvesteerd in culturele en 

seksuele vorming, waaronder seksuele weerbaarheid en seksuele diversiteit. En is er 

aandacht voor begrip van gezamenlijke geschiedenis, inclusief bijvoorbeeld de 

zwarte bladzijdes van kolonialisme en slavernij. 

• Het klassieke onderscheid tussen openbaar en bijzonder onderwijs is voor ouders 

minder en minder van belang. In onze Grondwet, in artikel 23, is vrijheid van 

onderwijs vastgelegd. Dit artikel kan echter ook een beperking opleveren voor de 

acceptatieplicht van leerlingen, voor samenwerking tussen scholen, voor 

waarborgen voor onderwijskwaliteit en voor zeggenschap van gemeenten en hun 

regierol. D66 is altijd al kritisch over dit artikel in de Grondwet en zal indien de 

genoemde problemen niet opgelost kunnen worden, opnieuw het initiatief nemen dit 

artikel aan te passen. D66 wil daadwerkelijke ruimte om een school te stichten van 

andere dan de klassieke richtingen. Bijvoorbeeld door innovatie te stimuleren en 

ideeën te verzamelen, zoals in Amsterdam bij het project ‘Onze Nieuwe School’. In 

gebieden waar scholen te maken krijgen met sterk dalende leerlingenaantallen, 

moeten scholen zoveel mogelijk (kunnen) samenwerken of samengaan om de 

kwaliteit te behouden. Krimpregio’s moeten in samenwerking met scholen een plan 

maken hoe ze op de lange termijn het onderwijsaanbod op peil houden. 

 

SP 

Scholen mogen nooit voor ongelijkheid en separatie zorgen; de SP heeft specifieke aandacht 

voor levensbeschouwelijke scholing en kritisch leren denken en vindt dat kunst en cultuur 

nooit alleen voor een kleine elite toegankelijk mogen zijn; ze willen de studiebeurs terug, 

kleine klassen, betere inspraak, minder administratie en een duidelijker scheiding tussen 

bedrijfsleven en wetenschappelijk onderzoek.  

Geciteerd uit het partijprogramma 

• Alle scholen dienen bij te dragen aan de integratie, het is onacceptabel als scholen 

leerlingen weigeren, omdat ze niet bij de grondslag van de school zouden passen. 

Scholen die zich op deze manier bewust isoleren, kunnen hun bekostiging 

kwijtraken. 
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• Op middelbare scholen komt meer aandacht voor filosofie, religie en 

levensbeschouwing, waarbij leerlingen kritisch leren nadenken over hun eigen 

achtergronden en leren omgaan met andersdenkenden. 

• Kunst en cultuur zijn geen voorrecht van een kleine elite, maar een verrijking voor 

ons allemaal.  

• We willen een Nationaal Historisch Museum, waar de geschiedenis van ons land, de 

ontwikkeling van onze politieke instituties en de gedeelde grondwaarden van onze 

samenleving op een aantrekkelijke wijze en voor een breed publiek toegankelijk 

worden gemaakt. 

 

ChristenUnie 

Onderwijs is een waardengemeenschap, geen leerfabriek; het gaat om ontwikkeling en 

vorming, niet om rendement en toetsing; de ChristenUnie vindt dat de onderwijsvrijheid en 

bijzondere scholen met een eigen (religieuze) identiteit ons systeem uniek maakt en dus moet 

worden gehandhaafd; er is aandacht voor gelijkwaardigheid tussen man en vrouw op scholen 

en het verbod op gezichtsbedekkende kleding; de partij wil de basisbeurs weer invoeren, 

aandacht voor geesteswetenschappen en kleine talen handhaven.  

Geciteerd uit het partijprogramma  

• Het onderwijs dat je geeft, is bepalend voor het land dat je bouwt. Onderwijs biedt 

kansen en perspectief. Nederland heeft dankzij de onderwijsvrijheid een wereldwijd 

uniek en sterk onderwijssysteem, met een grote diversiteit aan scholen.  

• Ouders kunnen kiezen voor het onderwijs dat aansluit bij de opvoeding en 

levensovertuiging. De ChristenUnie staat pal voor de vrijheid van onderwijs 

• Wij gaan 1 miljard investeren in leraren, levenslang leren en beter beroepsonderwijs, 

dat echt aansluit bij de arbeidsmarkt. We trekken extra geld uit voor onderzoek en 

innovatie en we voeren de basisbeurs weer in voor iedereen die wil studeren. 

• Er bestaat daarin geen rangorde tussen de verschillende vrijheidsrechten, zoals 

geloofsvrijheid, onderwijsvrijheid, vrijheid van meningsuiting en het recht op gelijke 

behandeling. 

• Gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen. In overheidsdienst en binnen het 

onderwijs mag van medewerkers verlangd worden dat zij gangbare omgangsvormen, 

zoals handen geven, in acht nemen. 

• Geen gezichtsbedekkende kleding in overheidsinstellingen, het onderwijs en het 

openbaar vervoer. 

• Antisemitisme en radicalisering al in het onderwijs bestrijden. Docenten staan in de 

‘frontlinie’ bij de confrontatie met radicalisering. Wanneer onderwijs over de 

Holocaust wordt gegeven, of de actualiteit met aanslagen van IS wordt besproken, 

verdienen docenten onze steun bij het tegenwicht bieden aan jodenhaat en andere 

extremistische ideeën. 
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• Meer aandacht voor het slavernijverleden van Nederland. 

• Een school is geen leerfabriek, maar een waardengemeenschap met brede en 

maatschappelijke vorming.  

• Het onderwijs heeft vertrouwen en rust nodig. De ChristenUnie wil minder regels en 

meer ruimte voor scholen. Minder nadruk op ‘rendement’, meer ruimte voor 

ontplooiing en brede vorming. 

• De ChristenUnie trekt extra geld uit voor onderwijs.  

• Ouders moeten in heel Nederland kunnen kiezen voor scholen met een sterke 

identiteit, zoals christelijke scholen. De ChristenUnie is tegen het afschaffen van de 

levensbeschouwelijke richtingen in het onderwijs. We verlagen de stichtingsnormen 

en opheffingsnormen zodat er ruimte is voor het stichten van nieuwe scholen en het 

openhouden van scholen met een sterke identiteit. Alle scholen ‘bijzonder’. Scholen 

zijn niet van de overheid, maar van de samenleving. Ouderbetrokkenheid wordt 

versterkt, de invloed van de overheid wordt juist kleiner. De Inspectie bewaakt de 

ondergrens (deugdelijkheid), de inrichting van het onderwijs is aan de 

schoolgemeenschap op basis van een gezamenlijk gedragen identiteit en visie.  

• Minder regeldruk en verantwoording. We nemen afscheid van de doorgeslagen focus 

op toetsen, resultaten, meetbare output en cognitieve kennis door de overheid en de 

onderwijsinspectie. 

• Minder scheiding tussen cognitieve en praktische vaardigheden in het voortgezet 

onderwijs en het beroepsonderwijs. 

• De geesteswetenschappen en kleine talen worden beschermd, zeker als het de 

laatste opleiding betref. Cultuureducatie is een belangrijk onderdeel van hun 

vorming en verdient een plek in het onderwijs. Het is belangrijk dat er voor jongeren 

een toegankelijk aanbod van kunst en cultuur is. 

Discussievragen 

• Is onderwijs voor jou een belangrijk thema in de komende verkiezingen?  

 

• Wat vind je van de hele artikel 23-discussie (de vrijheid om zelf een school op te 

richten)? En wat vind je van het standpunt van de VVD dat in het openbaar onderwijs 

helemaal geen levensbeschouwelijk onderwijs vanuit een specifieke religie of 

levensbeschouwing gegeven moet worden?  

 

• Onderwijs moet een emanciperende, opvoedende en maatschappelijke functie 

hebben. Welk van deze functies en doelen staat onder druk? Of moeten we gewoon 

even van het onderwijs afblijven en docenten hun gang laten gaan?  

 

• Een aantal partijen maakt zich vooral zorgen om de maatschappelijke tweedeling die 

terug te zien is in het onderwijs. Herken je dit?  
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4. Medisch-ethische vrijheid 

    

CDA 

Meest opvallend: CDA wijdt weinig woorden aan heikele kwesties. 

Geciteerd uit het partijprogramma 

• Wij staan voor verdere verruiming van mogelijkheden voor palliatieve zorg en 

hospices in een goede samenwerking met gemeenten en zorgverzekeraars. Wij zijn 

geen voorstanders van een verdere verruiming van de euthanasiewetgeving of een 

wetsvoorstel dat een recht op levensbeëindiging regelt. Wat ons betreft biedt de 

huidige wetgeving voldoende ruimte in samenhang met de juiste waarborgen. 

    

GroenLinks 

Meest opvallend: de partij is voor actieve donorregistratie en wil zowel abortus als euthanasie 

uit het Wetboek van Strafrecht halen; bij voltooid leven moet zelfbeschikking meer leidend 

zijn dan nu het geval is. 

Geciteerd uit het partijprogramma 

• Het actief donorregistratiesysteem wordt ingevoerd. Iedereen is donor, tenzij je 

aangeeft dat niet te willen. Zo vergroten we het aantal orgaandonoren. 

• Abortus wordt uit het Wetboek van Strafrecht gehaald. De verplichte bedenktijd bij 

abortus wordt afgeschaft. 

• Euthanasie gaat uit het Wetboek van Strafrecht. Artsen zijn pas strafbaar wanneer ze 

zich niet aan de regels houden. Bij verzoek tot euthanasie komt er een plicht voor 

artsen die vanwege gewetensbezwaren niet aan een verzoek willen voldoen om door 

te verwijzen naar een andere, welwillende arts.  

• Bij de bepaling van wanneer het leven voltooid is, moet zelfbeschikking een grotere 

rol spelen dan nu het geval is. 

    

PvdA 

Meest opvallend: de PvdA spreekt zich niet uit over actieve donorregistratie; stervenshulp bij 

voltooid leven is volgens de partij legitiem ‘als de wens om te sterven op geen enkele andere 

wijze kan worden weggenomen.’  
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Geciteerd uit het partijprogramma 

• Euthanasie is een onderdeel van het recht op zorg. Een zorgvuldige dialoog tussen 

patiënten, huisartsen en zorginstellingen is hiervoor een voorwaarde. 

• Wij willen dat artsen beter zijn geïnformeerd over wat er binnen de Euthanasiewet 

wél kan. In de opleiding moeten gedegen aandacht zijn voor euthanasie en de ruimte 

en de grenzen van de wetgeving. Artsen die om principiële of andere redenen niet 

willen meewerken aan euthanasie moeten altijd verwijzen naar een collega die geen 

principiële bezwaren heeft. 

• Mensen die hun leven voltooid vinden willen wij het recht op stervenshulp geven. Er 

worden criteria vastgelegd waaronder mensen die een weloverwogen, intrinsieke en 

duurzame wil hebben om niet verder te leven, menswaardig kunnen sterven, waarbij 

geldt dat de wens om te sterven op geen enkele andere wijze kan worden 

weggenomen. Stervenshulp dient altijd in samenhang met menselijke waardigheid, 

goede zorg en beschermwaardigheid van het leven verleend te worden.  

• Het zelfbeschikkingsrecht van vrouwen is een groot goed en een verworvenheid in 

Nederland. Alleen de vrouw heeft het recht om in overleg met haar arts te besluiten 

of ze haar zwangerschap wil uitdragen of afbreken. Wij willen blijven investeren in 

goede voorlichting en een laagdrempelige toegang tot anticonceptiemiddelen om de 

voortdurende daling van abortuscijfers in Nederland te stimuleren en de kwetsbare 

groep die meerdere abortussen ondergaat te verkleinen.    

    

Partij voor de Dieren 

Meest opvallend: de Partij voor de Dieren vindt orgaandonatie belangrijk, maar is tegen 

actieve donorregistratie; omdat de overheid te weinig heeft gedaan om orgaandonatie 

zorgvuldig onder de aandacht te brengen; de partij onderschrijft zelfbeschikking bij het 

levenseinde, maar benadrukt een gezamenlijke verantwoordelijkheid om te voorkomen dat 

mensen zich niet meer welkom voelen; de partij staat, onder voorwaarden, voor de vrije keuze 

voor alternatieve geneeswijzen. 

Geciteerd uit het partijprogramma  

• De Partij voor de Dieren is overtuigd van het belang van orgaandonatie. Burgers 

moeten goed en evenwichtig geïnformeerd worden over orgaandonatie, om zo een 

keuze te kunnen maken. De overheid heeft zich de afgelopen jaren echter nauwelijks 

ingespannen om orgaandonatie zorgvuldig onder de aandacht te brengen van de 

burger. Dat moet anders. Er wordt geïnvesteerd in een goede meerjarige 

donorcampagne met aandacht voor zowel ontvanger als donor, en in een betere 

organisatie rond het inventariseren van de keuze van mensen. 

• De Partij voor de Dieren vindt het een inbreuk op het zelfbeschikkingsrecht als de 

overheid mensen automatisch als donor registreert, als zij om welke reden dan ook 

niet kenbaar gemaakt hebben of ze dat wel of niet willen. 
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• Huisartsen worden nauwer betrokken bij voorlichting over het doneren van organen, 

bloed, plasma en stamcellen en er wordt geïnvesteerd in een betere organisatie rond 

orgaandonatie. 

• De Partij voor de dieren onderschrijft het principe dat mensen beschikken over hun 

eigen leven, ook als het gaat om een stervenswens. De samenleving heeft echter 

ook de verantwoordelijkheid om te voorkómen dat mensen zichzelf als last voor 

anderen gaan beschouwen of zich niet meer welkom voelen in de samenleving. Zo 

dient er meer aandacht te komen voor herwaardering van ouderdom en het 

voorkomen van eenzaamheid onder ouderen. Er komt een breed maatschappelijk 

debat over hulp bij zelfdoding, zoals stervenshulp aan mensen die hun leven als 

voltooid beschouwen. 

• De vrije keuze voor alternatieve geneeswijzen moet gewaarborgd zijn, de  

btw-verhoging wordt teruggedraaid. Er worden nadere eisen gesteld aan de 

zorgverlener ten aanzien van informatieverschaffing over genoten opleiding en 

behandelwijzen. 

    

VVD 

De VVD biedt alle ruimte voor medisch-wetenschappelijk onderzoek als stamcelonderzoek en 

biometrisch onderzoek en extra aandacht voor geneesmiddelenonderzoek voor vrouwen; de 

partij steunt de huidige Euthanasiewet en verruimingen voor mensen die hun leven voltooid 

ervaren, die nu niet binnen de wet geholpen kunnen worden; mensen moeten een ‘bewuste 

keuze maken’ voor orgaandonatie, die ook aan de familie kan worden overgedragen; 

abortuswetgeving wordt gehandhaafd en de VVD wil een ethische commissie rond 

robotisering, digitalisering en maatschappelijk gedragen keuzes rond zeer kostbare zorg.  

Geciteerd uit het partijprogramma  

• Medisch-wetenschappelijk onderzoek naar voortplantingstechnieken en het 

voorkomen van ernstige genetische afwijkingen, moet de ruimte krijgen. Het kweken 

en selecteren van embryo‘s voor medisch-wetenschappelijk onderzoek kan 

menselijk leed voorkomen. Daarom steunen wij medisch-wetenschappelijk 

onderzoek waarin wordt gekeken hoe de gezondheid en het welzijn kunnen worden 

bevorderd. Wij zijn tegen het selecteren van embryo’s op niet-medische gronden. 

• Stamcelonderzoek en biomedisch onderzoek kunnen de gezondheid en het welzijn 

verbeteren. 

• We willen dat Nederland een leidende rol gaat spelen bij klinisch 

geneesmiddelenonderzoek bij vrouwen en patiënten met meerdere ziekten om hen 

een betere behandeling te kunnen bieden. 

• Maatschappelijke keuzes in de gezondheidszorg over de vraag welke zeer kostbare 

behandelingen met slechts beperkte effectiviteit wel of niet vergoed worden en wat 

sociaal rechtvaardig is, zijn noodzakelijk. 
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• Iedereen moet de mogelijkheid hebben om zelf te kiezen voor een waardig 

levenseinde. De mogelijkheden hiervoor binnen de euthanasiewet worden steeds 

meer gebruikt. Wij steunen dat.  

• Toch zijn er mensen die nu geen hulp kunnen krijgen bij het door hen gewenste 

levenseinde. Wij steunen uitbreiding van de mogelijkheden om voor iedereen een 

oplossing te vinden die recht doet aan de individuele wensen. Ook voor mensen met 

een voltooid leven zonder medische oorzaak. Wij vinden dat het pad naar een 

persoonlijk einde met behulp van een specialist, zoals een stervenshulpverlener, 

zorgvuldig moet plaatsvinden.  

• Het aantal succesvolle orgaantransplantaties moet in Nederland omhoog door zo 

veel mogelijk orgaandonoren te vinden. Wij willen bevorderen dat alle mensen 

bewust een keuze maken. Zij kunnen hierbij ook de keuze aan hun nabestaanden 

overlaten.  

• In Nederland moet het mogelijk blijven om binnen de huidige wettelijke kaders een 

abortus te ondergaan. Er is een goede balans in Nederland tussen de keuzevrijheid 

van de vrouw en de bescherming van het ongeboren leven. De moeilijke keuze voor 

abortus maakt de vrouw zelf. Daar heeft zij haar eigen redenen voor. Wij oordelen 

daar niet over. 

• De digitalisering en robotisering : We stellen een ethische commissie in, om te 

voorkomen dat bij ontwikkelingen op deze terreinen de menselijke maat en 

maatschappelijke belangen uit het oog worden verloren. 

 

D66 

D66 hecht veel waarde aan autonomie: bij voltooid leven moet een waardig levenseinde 

mogelijk zijn, niet de leeftijd (nu 12+) maar wilsbekwaamheid is sturend bij euthanasievragen 

en biedt patiënten een verwijsrecht voor euthanasie; ook wil D66 de neiging automatisch 

doorbehandelen bespreekbaar maken.  

Geciteerd uit het partijprogramma  

• Mensen die hun leven voltooid vinden, hebben recht op een waardig levenseinde. 

Hulp bij zorgvuldige levensbeëindiging is niet langer strafbaar. 

• Voorkomen ongewenste behandeling in de zorg. Automatisch doorbehandelen is niet 

altijd in het belang van de patiënt. D66 wil ook eerlijk zijn over de afweging tussen 

de verwachte gezondheidswinst en de kosten van een behandeling. 

• D66 wil dat er meer aandacht is voor het einde van het leven in de zorg en dat door 

artsen meer en beter wordt voorgelicht over de mogelijkheid van het sterven in een 

hospice. Onnodige barrières voor thuis sterven moeten worden weggenomen.  

• Mensen die tot de conclusie komen dat hun leven voltooid is, moeten zelf kunnen 

bepalen hoe en wanneer ze willen sterven. D66 vindt dat het verstrekken van een 

laatste-wil-pil onder strikte voorwaarden van zorgvuldigheid en toetsbaarheid in die 

situatie mogelijk moet worden. Er moet in ieder geval getoetst worden of de persoon 
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die het verzoek om hulp bij zelfdoding doet in staat is tot een redelijke waardering 

van zijn belangen ter zake en of het verzoek vrijwillig, weloverwogen en duurzaam 

is. Ook een tweede consulent moet hiervan overtuigd zijn. De consulent die na 

zorgvuldige afweging, op basis van vrijwilligheid en onbaatzuchtigheid, middelen 

en/of begeleiding verschaft aan iemand die op grond van eigen overwegingen het 

leven wil beëindigen, moet niet langer strafbaar zijn. Ook voor pasgeborenen en 

kinderen die ernstig, ondraaglijk en uitzichtloos lijden, behoort actieve 

levensbeëindiging in overleg tussen ouders en gespecialiseerde dokters tot de 

mogelijkheden.  

• Op dit moment komen kinderen onder de twaalf jaar niet in aanmerking voor 

euthanasie, terwijl ook zij uitzichtloos en ondraaglijk kunnen lijden. D66 wil dat de 

feitelijke wilsbekwaamheid van het kind leidend is. De arts kan wilsbekwaamheid 

vaststellen. Als een kind niet wilsbekwaam is volgens de arts, kan bij ondraaglijk en 

uitzichtloos lijden ook besloten worden tot actieve levensbeëindiging.  

• Soms wil een arts – om wat voor reden dan ook – een verzoek met levensbeëindiging 

echter niet toetsen. Een arts heeft het recht om een dergelijk verzoek te weigeren. 

Maar tegelijkertijd moet ook elke patiënt het recht hebben om zijn verzoek getoetst 

te zien. Het invoeren van een verwijsrecht zorgt ervoor dat elke patiënt moet worden 

doorverwezen naar een arts die zo’n verzoek wel in behandeling neemt, en toetst of 

aan de zorgvuldigheidscriteria voldaan is. 

 

SP en PVV 

Noch de SP noch de PVV heeft een standpunt over medisch- ethische thema’s in het 

verkiezingsprogramma.  

 

ChristenUnie 

De bescherming van leven vanaf de bevruchting tot de dood staat centraal; dit betekent voor 

de ChristenUnie afschaffing van de abortuswetgeving, tegengaan van euthanasie, aandacht 

voor palliatieve zorg en tegengaan van eenzaamheid.  

• Het recht op leven wordt in de Grondwet vastgelegd: bescherming van het menselijk 

leven verdient volledige rechtsbescherming, vanaf bevruchting tot aan de dood. 

• Eenzaamheid is een groot probleem in onze samenleving. Vooral onder ouderen 

komt veel eenzaamheid voor. Eenzaamheid kun je niet met geld bestrijden, in ieder 

geval niet alleen met geld.  

• Het organiseren van zorg en ondersteuning dicht bij mensen biedt meer 

mogelijkheden om eenzaamheid te signaleren.  
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• Van mensen wordt verwacht dat zij zich voorbereiden op hun ouderdom. De 

financiering van hospices en palliatieve zorg wordt deugdelijk geregeld. De 

deskundigheid op het gebied van palliatieve zorg wordt verder verbeterd. 

• Geestelijke zorg is een onmisbaar onderdeel van palliatieve zorg. 

• De ChristenUnie heeft zich altijd verzet tegen de legalisering van abortus.  De 

ChristenUnie is geen voorstander van de Euthanasiewet, waarbij de overheid 

legitimeert dat artsen een einde maken aan het leven van een medemens.  

• Euthanasie kunnen wij nooit als normaal medisch handelen beschouwen. Veel beter 

is als hulpverleners zich richten op de hulpvraag achter een verzoek tot euthanasie. 

We willen voorkomen dat mensen het beëindigen van leven als enige uitweg zien 

voor hun situatie. Situaties waarbij in de kring van naasten mensen elkaar bijstaan bij 

het beëindigen van hun leven, vindt de ChristenUnie niet wenselijk. De ChristenUnie 

wil naar onze ouderen omzien en hen de aandacht geven die ze verdienen. Door een 

pil voor het levenseinde (pil van Drion) kunnen mensen hun gevoel van veiligheid 

verliezen. Mensen kunnen zich sneller overbodig voelen, krijgen het gevoel – al dan 

niet bewust vanuit hun omgeving – dat ze er net zo goed niet meer hoeven zijn. 

• Euthanasiezaken waarover in de toetsingscommissies discussie bestaat, worden 

altijd aan het Openbaar Ministerie (OM) voorgelegd.  

• Euthanasiecasussen die zijn uitgevoerd door artsen van de Levenseindekliniek, 

zolang deze nog bestaat, worden net als voorheen door alle vijf toetsingscommissies 

(RTE’s) beoordeeld. Het OM houdt toezicht op de RTE’s. 

 

Discussievragen  

• Er is een wetsvoorstel in de maak om euthanasie bij voltooid leven mogelijk te 

maken. In de maatschappelijke discussie wordt soms voorondersteld dat de 

mogelijkheid van euthanasie geen vorm van goede zorg is, maar dat de wens voor 

het levenseinde juist met goede zorg voorkomen kan worden. Wat vind je van deze 

discussie? En wat is jou standpunt? 

 

• Alle burgers automatisch als donor registreren. Is dat een goed plan of juist niet?  

 

• Op medisch-ethisch gebied bestaat redelijk wat verschil tussen de partijen, met 

name tussen christelijke en seculiere partijen. Is dat voor jou relevant of niet? 

Moeten politieke partijen zich eigenlijk wel bemoeien met medisch-ethische 

kwesties of moeten ze terughoudend zijn en het aan individuen overlaten? 
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5. Opvallende nieuwe thema’s 

 

Nieuwe (politieke) zeggenschap voor burgers 

Veel partijen willen de democratie vernieuwen en burgers in de organisatie van hun leven, 

onderwijs, zorg, economie, politiek, et cetera, meer initiatief en zeggenschap geven. 

Specifieke punten die genoemd worden zijn een right to challenge voor burgers, dat wil 
zeggen, de mogelijkheid om een alternatief voorstel in te dienen voor beleid (CDA, D66), 

afschaffing van het raadgevend referendum (CDA), gekozen burgemeester (D66), invoering 

van een raadgevend referendum zonder opkomstdrempel (GroenLinks) of, wanneer het 

actuele kwesties betreffen, tegelijk met verkiezingen (Partij voor de Dieren); een 

belangrijkere rol voor een correctief referendum (PvdA; GroenLinks; Partij voor de Dieren, 

D66); de mogelijkheid van burgers of rechters (in plaats van de Eerste Kamer) om wetten 

door een rechter te laten toetsen (GroenLinks, D66) en meer zeggenschap over de 

omgeving middels 'Coöperatief Bestuur" (ChristenUnie). 

Zelfbeschikking en familierecht 

Veel partijen pleiten ervoor het familierecht te verruimen en daarbij niet meer te vertrekken 

vanuit het klassieke gezin alleen. Wet- en regelgeving moet 'leefvormneutraal' worden 

(D66, ChristenUnie, VVD). Dat uit zich in punten als langer vaderschapsverlof (CDA), andere 

alimentatieregelingen, gelijke rechten voor ook niet-getrouwde vaders en moeders (VVD), 

de erkenning van andere gezinssamenstellingen met bijbehorende juridische bescherming 

(CDA, GroenLinks, PvdA, Partij voor de Dieren, VVD, D66, ChristenUnie), de mogelijkheid dat 

kinderen meer dan twee juridische ouders hebben, hoewel het ouderlijk gezag bij maximaal 

twee ouders blijft (GroenLinks); en een ‘leefvormneutraler’ erfrecht. 

Discriminatie en LHBTI 

Sommige partijen bespreken discriminatie uitgebreid. Geweld met een discriminerende 

achtergrond worden harder aangepakt (Partij voor de Dieren); racisme moet als hate-crime 
worden behandeld (PvdA). De PvdA wil een vuist maken tegen arbeidsmarktdiscriminatie, 

bijvoorbeeld door anoniem solliciteren bij alle overheden en (semi)publieke functies. 

Groeiend punt van aandacht zijn nieuwe gronden voor discriminatie, zoals ‘handicap of 

geaardheid’ (ChristenUnie). Sommige partijen pleiten ervoor dat het verbod op LHBTI-

discriminatie, net als op discriminatie wegens godsdienst, ras, etc., expliciet wordt 

opgenomen in artikel 1 van de Grondwet (Partij voor de Dieren). Als het aan sommige 

partijen ligt wordt de officiële geslachtsregistratie afgeschaft (GroenLinks; Partij voor de 

Dieren, D66) en aandacht voor de erkenning van interseksuelen. Partijen willen op scholen 

meer voorlichting plaats over seksuele gerichtheid en LHBTI (PvdA, Partij voor de Dieren); 

ook in de zorg, de werkvloer en bij politie, moet meer aandacht zijn voor LHBTI-rechten en –

emancipatie (GroenLinks, PvdA, Partij voor de Dieren, D66, VVD). In azc’s moet er eveneens 
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aandacht voor zijn (Partij voor de Dieren), ook als grond voor extra bescherming en asiel 

(PvdA) en voor bekeerlingen (ChristenUnie). 

Tegengaan eerwraak, huwelijksdwang, eer-gerelateerd geweld  

Verschillende partijen geven aandacht aan eerwraak en huiselijk geweld, het bevorderen 

van zelfbeschikkingsrecht van vrouwen (SP) en het tegengaan van huwelijksdwang (D66) 

huwelijkse gevangenschap en taboe op scheidingen middels voorlichting, onder meer in 

religieuze en etnische gemeenschappen (D66).  

5 mei 

Wordt een nationale feestdag van de vrijheid (GroenLinks; VVD). 

Dienstplicht 

CDA en ChristenUnie zijn voor een nieuwe dienstplicht. Het CDA doet dit specifiek om 

jongeren actief te betrekken bij de samenleving, te beginnen met jongeren die een extra 

zetje nodig hebben om hen bij de samenleving te houden. Voor hen heeft dienstplicht een 

(her)opvoedende rol, die voor sommigen ‘helaas hard nodig is’. 
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Verder praten? Extra discussiepunten 

 

De PVV scoort doorgaans niet zo goed op de humanistische meetlat, maar lijkt flink veel 

stemmen te trekken. Wat vind je daarvan? Als je vindt dat de PVV minder stemmers zou 

moeten trekken, wat zouden andere partijen -en wijzelf- moeten en kunnen doen om de ze 

aan hun zijde te krijgen? Wat doet de PVV goed en wat niet?  

 

• De klassieke tegenstelling tussen linkse politiek en rechtse politiek is door het 

Sociaal Cultureel Planbureau aangevuld met een indeling tussen mensen die zich 

gelukkig voelen en mensen die zich ongelukkig voelen, en mensen die positief en 

optimistisch of negatief en pessimistisch over de toekomst zijn. Deze indeling zou 

wel eens heel belangrijk kunnen zijn voor de politieke keuzes die mensen maken. 

Wat vind je van die indeling? Onder welke categorie valt jezelf? Gelukkig/ongelukkig, 

positief en optimistisch of negatief en pessimistisch. 

  

• Denk je dat humanisme en humanisten op de optimistische of de pessimistische lijn 

zitten? 

 

• Veel grote problemen vragen om een visie, oplossing en aanpak. Zoals het klimaat, 

de macht van grote ondernemingen en banken, instabiliteit in Noord-Afrika, 

religieuze conflicten, groeiende sociaal-economische ongelijkheid, nieuw 

nationalisme in Europa en een nieuwe koers in de Verenigde Staten. Spelen deze 

kwesties een rol in de stem die je  uitbrengt? En denk je dat je als individu op punten 

iets kunt betekenen?  

 

• Als je  kijkt in jouw eigen vrienden- en familiekring, weet je dan op welke partij zij 

stemmen en is dat vaak dezelfde als de jouwe of zijn er grote verschillen? Wat voor 

gesprekken levert op? Goede gesprekken of conflict? 

 

• Tijdens de aanloop naar de verkiezingen merk je dat politici steeds feller debatteren. 

De partijen willen zich immers profileren en onderlinge verschillen laten zien. 

Uiteindelijk ontkomen we niet aan een coalitie waarin diverse partijen samenwerken. 

Vind je het vermogen om met andere partijen samen te werken ook belangrijk in de 

verkiezingen? Zou dit vermogen wat jou betreft onderdeel moeten uitmaken van de 

verkiezingsstrijd / verkiezingssamenwerking? 

 

• ------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------ 


