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Eerst compensatie en dan evaluatie 
 
Gezien de verwachte tekorten op de technische arbeidsmarkt is het van groot belang dat 
we in Nederland genoeg jongeren interesseren voor een techniekopleiding (#4op10) op 
alle niveaus. Het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs KIVI NIRIA is verheugd met de 
aandacht die deze uitdaging ook vanuit de politiek krijgt. De effecten van de beoogde 
invoering van het sociaal leenstelsel kunnen echter een averechts effect hebben op de 
instroom van techniek studenten in het wetenschappelijk onderwijs, omdat de 
opleidingen voor deze studenten duurder uitvallen dan andere opleidingen. Een 
opleiding aan een technische universiteit duurt langer (tweejarige masters i.p.v. 
eenjarig) en is vaak intensiever dan veel andere universitaire opleidingen. 
 
We vragen daarom de minister van onderwijs om tijdens de eerste twee jaar van de 
invoering van het sociaal leenstelsel studenten techniek een financiële compensatie toe 
te kennen zodat er geen financiële drempels ontstaan om voor een techniekopleiding te 
kiezen. Na 2 jaar (2016) kan er in een gezamenlijke evaluatie (studenten, universiteiten 
en ministerie) bekeken worden welke invloed het sociaal leenstelsel heeft op de 
instroom in de techniekopleidingen. 
  
Technische studies zijn maatschappelijk aansprekend en interessant voor jonge mensen, 
maar hebben ook het imago moeilijk te zijn met een hoog uitvalpercentage en een lange 
studieduur. De technische universiteiten zijn momenteel bezig om de studeerbaarheid 
van hun opleidingen te verbeteren. Het rendement van de opleidingen wordt daardoor 
hoger en techniekstudenten kunnen hierdoor sneller hun studie afronden. Deze 
afspraken zijn in 2011 gemaakt met de toenmalige staatsecretaris, de heer Zijlstra, en er 
is tijd nodig om het effect daarvan te kunnen meten. Het verbeteren van de 
studeerbaarheid van de opleidingen aan de technische universiteiten zal de drempel 
verlagen om voor techniek te kiezen. Vermeden moet worden dat er tegelijkertijd 
maatregelen worden genomen die deze drempel weer verhogen.  
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