
 

 

 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waarom is dit nodig? 

We hebben in Nederland enorme maatschappelijke 
opgaven als het gaat over zorg, energie en voedsel. 
De technologische industrie is een van de 
belangrijkste spelers voor het leveren van slimme 
oplossingen voor de energietransitie, de toenemende 
woningnood, de verduurzamings-, digitaliserings- en 
mobiliteitsvraagstukken.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Daarnaast is de inzet van techniek en technologie 
nodig om de arbeidsproductiviteit te verhogen en 
ervoor te zorgen dat iedereen mee kan blijven doen. 
De technologische industrie als motor van de 
Nederlandse economie biedt dan ook naast enorme 
mogelijkheden voor het Nederlands 
verdienvermogen de banen van de toekomst. Dit 
vraagt wel de instroom van tienduizenden extra 
mensen per jaar. En die hebben we (nog) niet.  

Macrodoelmatig 

beroepsonderwijs 

POSITION PAPER FME 

Het tekort aan goed gekwalificeerd technisch personeel belemmert economische 
groei in de technologische sector en daarbuiten. Om dit tekort terug te dringen, 
moeten we in Nederland de werknemers van de toekomst opleiden en dus de 
instroom naar technische opleidingen stimuleren. 
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Het is urgent dat meer jongeren en omscholers 
kiezen voor een technische opleiding en dat het 
beroepsonderwijs toegankelijker wordt voor al 
werkende vakmensen. 
 

• Uit de cijfers van de techniekpactmonitor blijkt 
dat, ondanks alle inspanningen van de afgelopen 
jaren, de instroom in de techniekopleidingen 
relatief gezien daalt. Dat is zorgelijk. We staan op 
de 84e plaats in de wereld met onze aantallen 
“graduates in science en engineering”. Ook 
OESO-cijfers laten jaar in jaar uit zien dat 
Nederland fors achterloopt als het gaat om 
aantallen technische studenten.  

 

• We lopen veel technisch talent mis, vooral onder 
meisjes. Van alle meisjes met een bètaprofiel op 
havo/vwo kiest meer dan 40% voor een niet-
technische vervolgopleiding. Minder dan 6 
procent van de meisjes op VMBO-beroepsniveau 
kiest voor een technische richting. Technologie 
wordt gezien als een mannenberoep: Onderzoek 
in 66 landen laat zien dat de stereotype 
associatie van techniek met mannen in 
Nederland het hoogst van alle landen is. 

 

• Vlak voor de Corona-crisis gaven onze bedrijven 
al aan dat door het personeelstekort er langere 
doorlooptijden waren, extra kosten gemaakt 
moesten worden (bv door duurdere inhuur), 
bedrijven orders misliepen en er geen tijd was 
om te innoveren. 

 

• Als we kijken naar de te verwachte tekorten voor 
de technologische industrie (120.000 mensen in 
2030) de demografische ontwikkelingen (er 
komen minder jongeren), en je combineert dat 
met het feit dat instroom in technische 
opleidingen niet groeit, dan gaan we een 
gigantisch probleem tegemoet.  

 

• Zelfs tijdens de coronacrisis (maart 2021) waren 
er in de technische sector 56.300 openstaande 
vacatures. Tekorten zijn er met name in de 
techniek op middelbaar beroepsniveau, onder 
andere machinemonteurs, elektriciens, 
elektronicamonteurs en softwareontwikkelaars.1 

 
1 bron: UWV 2021 via techniekpactmonitor 

Wat doen we al? 

• Twee-derde van de FME bedrijven werkt al 
samen met het onderwijs, bijvoorbeeld door het 
opleiden van stagiairs, het geven van gastlessen 
op scholen en leveren van hybride docenten. 
 

• We investeren als technische branches jaarlijks 
bijna 6 miljoen euro aan het promoten van 
techniek in het onderwijs via Jet-net en TechNet.  

 

• FME een haar lidbedrijven participeren intensief 
in regionale netwerken en 
samenwerkingsverbanden zoals Sterk 
Techniekonderwijs, de landsdelen in 
techniekpact, de Technohubs en de regionale 
investeringsfondsen vanuit OCW.  

 

• We zorgen dat medewerkers zich blijven 
ontwikkelen. Bedrijven investeren jaarlijks zo’n 
30 miljoen euro in het opleidings- en 
ontwikkelingsfonds. Hieruit worden bijvoorbeeld 
sectorale investeringen in e-learning, digitale 
geletterdheid en leercultuur betaald.   

 

• We werken landelijk intensief samen met collega 
branches, scholen, SBB (bv in Techniekpact) om 
technisch onderwijs nog aantrekkelijker en 
toekomstbestendig te maken  
 

• Onze bedrijven bieden vaste contracten, een 
goed salaris én investeren meer dan andere 
sectoren in ontwikkelen en leren. We laten dit 
zien via campagnes, zoals Upgrade.nl. 

Wat vragen we van de overheid en 
onderwijsinstellingen? 

Na jarenlang vele miljoenen investeren in 
Techniekpact, stimuleringsprogramma’s zoals Jet-
Net, TechNet en Girlsdays, zien we dat onze 
inspanningen (nog) niet genoeg opleveren. Beleid 
dat alleen inzet op het verleiden van jongeren om te 
kiezen voor techniek en van scholen om meer 
techniek aan te bieden is onvoldoende. Het is nodig 
om jongeren actiever te begeleiden naar een 
duurzame toekomst in de technologische sector en 
scholen aan te spreken op hun rol daarbij. De 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.werk.nl%2Farbeidsmarktinformatie%2Fcijfers%2Farbeidsmarktdashboards%2Fspanningsindicator%2F&data=04%7C01%7Ciris.van.delden%40fme.nl%7C24bf90f093f949070f3908d8ef84379e%7C2e1960e092404ea3933b1c5d9dcb494b%7C0%7C0%7C637522698436195171%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=cb%2FYvdqdsnRTqiwsTgBbpt1W5qGyWLGxD5fZrrzlGPU%3D&reserved=0
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overheid heeft daar een belangrijk taak in en kan de 
komende jaren de volgende maatregelen nemen: 
 

• In álle opleidingen, van de basisschool tot aan de 
universiteiten, moet technologie een integraal en 
verplicht onderdeel van het 
onderwijsprogramma zijn. In alle beroepen zal 
men structureel in aanraking komen met 
technologie. Leer mensen daar ook mee om 
gaan. Doordat dat nu te weinig gebeurt ontstaat 
er angst en onbegrip.  

 

• Iemand moet op elk moment in de 
(school)loopbaan kunnen overstappen naar een 
technische opleiding of technisch beroep. Vaak 
zijn daar extra skills voor nodig die men niet 
eerder heeft opgedaan. Op alle scholen moeten 
op maat gemaakte instapmodules voor iedereen 
gratis beschikbaar zijn om te volgen. Dit heeft In 
Zweden goed uitgepakt: de instapmodules 
leidden daar tot meer mensen (vooral vrouwen) 
die techniek gingen studeren.  

 

• Mensen die nu of in de toekomst zonder werk 
zitten, moeten vlekkeloos kunnen zij-instromen 
naar de technologische sector. De overheid moet 
hiervoor geld beschikbaar stellen, zodat de 
technieksectoren dit kunnen organiseren met 
een samenhangend pakket maatregelen. Denk 
aan een techniekloket, op maat training on the 
job, instapmodules, uitbreiding 
bedrijfs(tak)scholen etc. 

 

• Technische opleidingen zijn duur voor de scholen 
door de kleine klassen, dure machines en een 
tekort aan docenten. Wat leidt tot te weinig 
enthousiasme van scholen om meer leerlingen 
richting een technische studie te begeleiden. De 
overheid moet scholen daarom financieel 
ondersteunen, zodat meer mensen een 
technische richting kunnen kiezen. Scholen 

 
2 Ibid., beleidsoptie 6: Leren en ontwikkelen in en met de beroepspraktijk; 
Een compensatieregeling die het aantrekkelijk maakt voor bedrijven om 
hun werknemers te stimuleren (deels) voor het onderwijs te kiezen. 
Bijvoorbeeld een WBTO-regeling (Wet Bevordering Technisch Onderwijs), 
naar analogie van de bestaande WBSO-regeling (Wet Bevordering Speur- 
en Ontwikkelingswerk). 
3 BMH 5 (2020). Ongekend talent, p. 31. 
4 BMH 5 (2020). Ongekend talent, beleidsoptie 4: Aanbod van 
arbeidsmarktrelevante opleidingen: rechtstreeks reguleren; en 
beleidsoptie 5: Aanbod van arbeidsmarktrelevante opleidingen: prikkels 
uit het systeem. 

moeten voor een technische opleiding 
voldoende bekostiging krijgen, ook om de 
numeri fixi op technische studies op te heffen.  

 

• Zorg voor een zeer ruim budget voor de 

inrichting van innovatieve technohubs in alle 

regio’s. In deze technohubs komen leren, 

werken en innoveren samen op alle niveaus. In 

onze sector hebben we succesvol 

geëxperimenteerd met het aanjagen van deze 

PPS-en. We vragen nu aan de overheid hulp voor 

opschaling (zie ook oproep Techniekpact en 

Topsectoren). 

 

• Subsidieer scholingstrajecten voor 

techniekopleiders en stimuleer hybride 

docentschap. Verruim het maximaal aantal uren 

dat een hybride docent voor de klas mag staan, 

en stimuleer werkgevers om vakmensen in te 

zetten als docent (zie de brede maatschappelijke 

heroverweging ongekend talent beleidsoptie 6 

(bijvoorbeeld via een WBTO-maatregel).2 

 

• Bepaalde opleidingen bieden onvoldoende 
perspectief op een baan zoals in de sector 
economie/administratief.3 Stel daarom een 
numerus fixus op opleidingen met een matig tot 
slecht arbeidsmarktperspectief. Opleiden voor 
banen met weinig perspectief zet jonge mensen 
op achterstand aan de start van hun loopbaan.  

 
• Maak prestatieafspraken met de mbo’s, hbo’s en 

universiteiten: minimaal 40% van de studenten 
volgt een technische opleiding. Als scholen dat 
niet halen moeten ze kunnen aantonen wat zij 
hebben gedaan om leerlingen wel voor deze 
studies te laten kiezen. Zie brede 
maatschappelijke heroverweging ongekend 
talent beleidsopties 4 en 5.4  
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