
vmt | 8 juni 2012 | nr 12

InhoudBespiegelingen

Gratis is niet duur
Ondanks het politieke gedoe op Europees-eurocrisis- 
en nationaal kabinetscrisisniveau-, komt er ook wel 
eens iets zinnigs uit de monden van politici. PvdA’er en 
harde bèta Ronald Plaskerk kwam met de suggestie om 
alle technische studies gratis te maken. Goed voorstel, 
want ondanks oplopende werkloosheid is er een groot 
tekort aan technisch geschoolden, ook in de food.
De Human Capital Agenda (HCA), het actieplan dat de 
tekorten aan technisch personeel wil oplossen, spreekt 
over het ‘verleiden’ van de ruim 40% ‘latente bèta’s’ om 
een technische studie te kiezen. Latente béta’s zijn jon-
geren die potentiële interesse hebben in technische 
opleidingen. Bied deze studies gratis aan of zet er juist 
een financiële impuls tegenover, dan zijn ze eerder te 
porren. De crisis – afnemende koopkracht, minder alfa-
banen – biedt in dat opzicht zeker mogelijkheden. 
Technisch geschoolden zijn nodig om de Nederlandse 
kenniseconomie op peil te houden en de concurrentie-
kracht van de Nederlandse voedingsmiddelenindustrie 
te doen toenemen. Het is allemaal nog niet te laat, 
maar het moment komt dichterbij dat al die technisch 
geschoolde babyboomers definitief afhaken, zo waar-
schuwt oud-politica Medy van der Laan in deze  
VMT-arbeidsmarktspecial.
Niet alleen Nederland, maar ook andere EU-landen 
kampen met een tekort aan technici. Zonde dat die 
kennis van buiten de EU moet komen, terwijl hier 
genoeg mensen zonder werk zitten. Welvaart zorgt er 
blijkbaar voor dat jongeren niet meer voor de ‘moeilij-
ke’ bètastudies kiezen. Vreemd, want zo’n opleiding is 
een garantie op een baan. Een wiskundige die tien jaar 
over zijn studie deed en geen noemenswaardige werk-
ervaring bezat, had de banen na zijn afstuderen voor 
het uitzoeken, hoorde ik onlangs. Een onmogelijkheid 
bij een studie communicatie of geschiedenis.
Misschien is dus in het opzicht van economisch wense-
lijke scholing zo’n crisis zo slecht niet. Europa kan  
zichzelf opnieuw uitvinden en herrijzen van stervende 
zwaan naar prachtige kraanvogel. Gratis technische 
studies zullen zich uiteindelijk in economische zin  
dubbel en dwars terugverdienen. Gratis is dus niet 
duur.
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