
 
 
 
 
Aan:  alle leden Vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie  
Onderwerp: Spoeddebat over de bezuinigingen in het Hoger Onderwijs 
 
 
Geacht Kamerlid, 
 
Vorige week hebben we vanuit het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs KIVI NIRIA een brief naar de 
vaste Kamercommissie van OC&W gestuurd om onze grote zorg kenbaar te maken als het gaat om 
de voorgestelde maatregelen voor studenten en onderwijsinstellingen. Gezien het spoeddebat 
morgen over de bezuinigingen in het Hoger Onderwijs en de negatieve effecten die de voorgestelde 
maatregelen op de arbeidsmarkt en de innovatiekracht hebben, brengen wij ook u graag op de 
hoogte van ons standpunt.  
 
Martin van Pernis 
President 
Koninklijk Instituut Van Ingenieurs KIVI NIRIA 
  
 
------------------------------------------------------------ 
  
 
Kabinet geeft verkeerde signaal af 

 
Het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs KIVI NIRIA staat vierkant achter de protesten van de 
studenten, universiteiten en HBO’s. Het kabinet stelt momenteel maatregelen voor om studenten 
en onderwijsinstellingen te beboeten als het gaat om langstudeerders en om voor de 
masteropleidingen een sociaal leenstelsel in te voeren. Deze zijn totaal in strijd met de ambities die 
Nederland en ook het kabinet hebben als het gaat om de kenniseconomie.   
 
Het bedrijfsleven heeft afgestudeerden nodig die zich zowel in de diepte als in de breedte op een 
zeer hoog niveau hebben ontwikkeld. In plaats van te kiezen voor kwaliteit en studenten en 
onderwijsinstellingen hiermee uit te dagen, komt het kabinet juist met maatregelen die gericht zijn 
om studenten zo snel mogelijk te laten afstuderen en om minder voor excellentie te gaan. 
 
Bèta- en techniekstudenten en hun onderwijsinstellingen worden door de nieuwe plannen dubbel 
hard getroffen. Technische en bètastudies duren nu eenmaal wettelijk langer en zijn intensiever 
dan andere studies. Eén jaar uitloop, zoals de staatssecretaris voorstelt, voor een eenjarige 
masteropleiding staat niet in verhouding tot één jaar uitloop voor een tweejarige masteropleiding 
van een techniekopleiding. Deze studenten moeten dus straks meer gaan betalen of lenen. 
Hierdoor dreigt het gevaar dat minder mensen voor een opleiding in de techniek kiezen. Dit geldt 
zowel voor jongeren die nu nog moeten kiezen als voor bachelors die nog een masteropleiding 
willen doen. Er is al geruime tijd grote zorg dat er straks niet voldoende hooggekwalificeerde bèta- 
en techniekafgestudeerden op de markt zijn die de noodzakelijke innovaties en bedrijvigheid 
moeten bewerkstelligen. De afgelopen jaren hebben zowel overheid als bedrijfsleven veel energie 
besteed om jongeren te interesseren voor een technische of bètastudie. En met succes! Dit werk 
moet absoluut worden voortgezet zonder negatieve impulsen. 
 
Landen als Duitsland, Zweden en Denemarken, die boven Nederland staan in de internationale 
kennis- en innovatielijstjes, investeren juist wel in onderwijs en kwaliteit en blijven dat ook doen. 
We moeten er in Nederland continu bewust van zijn dat wij ook ambitieus willen blijven en dat kan 
niet zonder investering in de ingenieur van morgen.  
 
Koninklijk Instituut Van Ingenieurs KIVI NIRIA 
De beroepsvereniging van en voor ingenieurs 
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