Groeiende instroom verdient integrale oplossing
De technische universiteiten in Nederland vragen op dit moment aandacht voor de sterk
toegenomen instroom in bèta-technische opleidingen in de laatste jaren, en het achterblijven van
de financiële middelen om die groei te kunnen accommoderen.
Als brede algemene universiteiten van Nederland willen wij daar een belangrijke toevoeging aan
doen: De groeiende instroom is niet uitsluitend een ontwikkeling binnen de technische
universiteiten. De instroom in de brede universiteiten is het afgelopen jaar ook enorm toegenomen,
zowel in de bèta-medische opleidingen als in de geestes- en sociale wetenschappen. De
procentueel grootste groei (38%) was het afgelopen jaar te zien bij de brede bacheloropleidingen,
zoals Liberal Arts & Sciences. Een flinke stijging is ook te zien binnen de sectoren Gedrag en
Maatschappij (+9%) en Taal en Cultuur (+9%). In andere sectoren neemt de instroom ook toe:
Natuur (+5%), Recht (+2%), Gezondheid (+7%). Deze schijnbaar bescheiden percentages gaan in
absolute aantallen over duizenden studenten.
Voor een bloeiende economie heeft Nederland absoluut bèta- en technische geschoolde
afgestudeerden nodig. Maar een bloeiende economie, met een steeds ouder wordende bevolking,
met een focus op gezondheid en duurzaamheid, vraagt ook om kennis en expertise op het gebied
van gezondheid, sociale ontwikkeling, en duurzame stedelijke ontwikkeling. Wij leiden bovendien
de leraren op in alfa-, bèta- en gammavakken die zo hard nodig zijn om nieuwe generaties op te
leiden.
De stijging van de studentenaantallen kan beschouwd worden als een groot succes, dat
samenhangt met de intensieve campagnes van de afgelopen jaren over het belang van de
technische en bètawetenschappen voor Nederland. Tegelijkertijd worstelen ook algemene
universiteiten met overvolle bèta-medische, gamma- en alfaopleidingen. Deze opleidingen nemen
daarom ook al geruime tijd maatregelen zoals als het instellen van een numerus fixus. Wij als
brede universiteiten pleiten daarom, nu dit belangrijke thema de aandacht heeft, dat alleen
integrale oplossingen, waarin alle problemen tegelijkertijd geadresseerd worden, kunnen leiden tot
een situatie die uitzicht biedt op een krachtige en stabiele bijdrage van de universiteiten aan de
toekomstige kenniseconomie.
De algemene universiteiten gaan hier graag over in gesprek.
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