‘s-Hertogenbosch, 18 oktober 2016
Aan het college van Gedeputeerde Staten
van Noord-Brabant
Postbus 90151
5200 MC ‘s-Hertogenbosch
Onderwerp: schriftelijke vragen ex artikel 27 van het Reglement van Orde
Betreft: toegangsbeperkingen technische studies

Geacht college,
In Brabant spreken wij vaak met trots over onze schitterende maakindustrie, het (technisch) onderwijs en de rol die de
provincie daarbij speelt. Hoewel sommigen van mening zijn dat onderwijs géén provinciale taak is en de provincie zich
hier daar mee moet bemoeien, vinden wij als CDA juist dat een stevigere verbindende rol van de provincie m.b.t.
onderwijs nodig is.
Iedereen onderkent het belang en de enorme potentie van de Brabantse maak- en technische industrie én van het
technisch onderwijs. Het CDA is dan ook verbaasd over de berichtgeving in Het Financieele Dagblad (FD) van 14
oktober jl., waaruit blijkt dat onderwijsinstellingen de toegang tot technische opleidingen beperken.
Gelet op de grote vraag naar technisch geschoold personeel hebben deze beperkingen mogelijk grote maatschappelijke
en economische gevolgen. Ondernemers en brancheverenigingen zitten immers te springen om technisch talent van
mbo-, hbo- en wo-niveau, waarover het FD eveneens schreef.
Recente bezoeken van het CDA aan bedrijven als Van Acht Koel & Vriesopslag in Sint-Oedenrode en de VDL Groep in
Eindhoven, maar óók aan Vliegbasis Woensdrecht, bevestigen dat de vraag naar technisch personeel in Brabant
onverminderd hoog is. Wanneer wij er zelf niet in slagen voldoende technici op te leiden, wordt verwacht dat er ofwel
meer buitenlandse technici naar Nederland komen ofwel dat bedrijven hun technische afdelingen naar het buitenland
verplaatsen. In beide scenario’s leidt dit tot verlies van banen, wat funest is voor onze Brabantse economie.
Het CDA wil dit voorkomen en heeft de volgende vragen aan het college van Gedeputeerde Staten:
1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.

8.

Bent u bekend met het artikel Ondernemers laaiend over studentenstop techniek in Het Financieele Dagblad van
14 oktober jl.?
Volgens dit artikel gaan Nederlandse universiteiten op dubbel zoveel technische studies nog maar beperkt
studenten toelaten, via een zgn. ‘numerus fixus’. Een voorbeeld hiervan zijn de studies Werktuigbouwkunde en
Industrieel Ontwerpen.
Weet u of ook de Technische Universiteit Eindhoven (Tu/e) de toegang tot technische studies heeft beperkt of
voornemens is dit te doen? Indien ja, om hoeveel studies gaat het en om welke studies?
Indien ja, is bij u bekend met welke reden(en) heeft de TU/e dit gedaan?
Bedrijven geven aan dat ook hbo- en mbo-instellingen de toegang tot technische studies beperken. Dit terwijl er
een groot tekort is aan procesoperators, metaalbewerkers en onderhoudstechnici. Weet u of ook Brabantse hbo- en
mbo-instellingen technische studenten weigeren? Indien ja, om hoeveel studies gaat het en om welke studies?
Indien ja, is bij u bekend met welke reden(en) deze onderwijsinstellingen dat doen?
Bent u bereid in gesprek te gaan met de betreffende onderwijsinstellingen en samen te kijken of en hoe de
provincie kan helpen bovengenoemd probleem op te lossen? Bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, door
dataverzameling, voorfinanciering of bemiddeling.
Omdat Brabant met haar sterke maak- en technische industrie zo afhankelijk is van goed geschoold technisch
personeel, vindt het CDA een optimale samenwerking tussen onderwijsinstellingen, het bedrijfsleven én de
overheid cruciaal. Bent u bereid om in dat kader in 2017 een Brabantse Technische Onderwijs Top te faciliteren
c.q. te organiseren?
Indien u hiertoe niet bereid bent: waarom niet en hoe ziet u de rol van de provincie dan wel?

Wij zien de antwoorden op deze vragen graag tegemoet, waarvoor bij voorbaat zéér bedankt!
Met vriendelijke groet,
Namens de CDA-fractie,
Stijn Steenbakkers

