We gaan een nieuwe eeuw in waarin mensen, zingeving, participatie
en dus de kwaliteit van Ieven voorop zullen moeten staan. Het onderwijs is daartoe een cruciale voorwaardenschepper. Er wordt in
het CDA-programma een heldere keuze gemaakt voor verantwoordelijkheid, dicht bij de mensen zelf. Voorwaarden liggen in de sfeer
van budgetten, kwalitatieve randvoorwaarden, ruimte voor de eigen
identiteit van onderwijsinstellingen en het voorkomen van drempels
in de toegankelijkheid. Het CDA staat een onderwijsbestel voor
ogen dat mensen meer mens willaten worden en Iaten zijn.
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he lang. I )e gcwemte hreedhcid vraagt
nog ict<, ander.,, namelijk een sy<;teem
waarin integrcrend onderwij<, voorrang
kriJgl hoven <;elccterend onderwij<,. lk
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Studiefinanciering
In 'Samcn Ieven doe jc niet aileen'
wordt de hcldere keuze gemaakt voor
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