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Nieuwjaarstoespraak Martin van Pernis: 
 

Financieringsmodel 

onderwijs moet anders   
 
Alleen met een technologische voorsprong op andere landen stellen we onze toekomst 

zeker. Dit geldt zowel voor onze economie als voor de maatschappelijke uitdagingen 

waar we voor staan. Goed onderwijs vormt hiervoor de basis. Onderwijsinstellingen 

moeten intensiever met het bedrijfsleven samenwerken, het financieringsmodel moet 

veranderen en er zullen meer mensen techniek moeten gaan studeren aldus Martin van 

Pernis, President van het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs KIVI NIRIA, tijdens zijn 

nieuwjaarstoespraak op 12 januari. 

 

Het hoger onderwijs is momenteel volop in beweging als gevolg van het beleid van staatssecretaris 

Halbe Zijlstra. De discussie van de afgelopen weken over de studieduur van de opleidingen van de 

technische universiteiten kent twee kanten: het is uitstekend dat de technische universiteiten het 

voortouw nemen in deze discussie en natuurlijk is daar winst te halen. Aan de andere kant is de 

prikkel vanuit het beleid van de staatssecretaris Zijlstra negatief; snelheid wordt immers beloond 

en niet zozeer kwaliteit. We moeten echter toppers afleveren en ons niet alleen blindstaren op 

snelheid en aantallen.  

 

De verkenningscommissie HBO-techniek, die onder leiding stond van de KIVI NIRIA President, 

adviseerde recent de HBO-raad, om de ambitie uit te spreken dat vier op de tien hbo-

afgestudeerden in 2025 ingenieur moet zijn. Nu is dat nog 1,7 op de tien. Verder moet er samen 

met het bedrijfsleven worden gekeken naar het grote aanbod van opleidingen en moeten de 

opleidingen vanuit een breder perspectief worden neergezet. Ook binnen het hbo nemen de 

technische opleidingen het voortouw. 

 

De staatssecretaris heeft in zijn beleid arbeidsmarktrelevantie van onderwijs en onderzoek hoog op 

de agenda staan. Het wordt daarom tijd dat er in opleidingen, die bepalend zijn voor onze 

economische groei, geïnvesteerd wordt. Hiervoor dient het financieringsmodel te worden 

aangepast. Alleen met voldoende, goede en relevant opgeleide mensen kunnen we vertrouwen op 

de toekomst. 

 

Het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs KIVI NIRIA is het netwerk van ingenieurs en 

techniekstudenten in Nederland. 

 

Noot voor de redactie:  

Voor de gehele nieuwjaarstoespraak van Martin van Pernis kunt u kijken op 

www.kiviniria.nl. Voor meer informatie kunt u bellen met Bouke Bosgraaf 

(beleidsadviseur KIVI NIRIA), tel. 070 – 391 99 00.  


