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Management
Opleiding

Overheidscampagnes als Kies Exact en inspanningen van oplei-

dingsinstituten ten spijt lopen studentenaantallen voor techno-

logische opleidingen al jaren dramatisch terug. Onderwijsinstel-

lingen waarschuwen voor negatieve gevolgen voor bedrijfsleven

en kenniseconomie: “Gespecialiseerde technische mensen zijn

straks niet meer te krijgen. Het is tijd om de handen ineen te

slaan.”

De zorgwekkende cijfers zijn over de hele
technische linie te zien, van MBO tot WO
en van scheikunde en wiskunde tot voe-
dingsmiddelentechnologie en voeding.
Het aantal MBO’ers en HBO’ers in
levensmiddelengerelateerde opleidingen
halveerde in zes jaar tijd en voor de uni-
versitaire richtingen gold hetzelfde. “Het
aantal eerstejaarsstudenten Voedings-
middelentechnologie aan onze school is
gedaald van 160 in 1989 en 77 in 1998
naar 43 in 2003. Het totaal aantal eerste-
jaars in deze richting in Nederland

bedroeg vijf jaar geleden nog 180 en in
2003 ongeveer 100”, illustreert Huub
Coenemans, docent aan de Hogere Agra-
rische School (HAS) in Den Bosch.
“Op MBO-niveau stabiliseert het aantal
leerlingen in deze richtingen, maar er
treedt een verschuiving op vanuit de
schoolbanken naar ‘in company-oplei-
dingen’. Daardoor komen steeds meer
reguliere studierichtingen onder druk te
staan”, vult Ton Verhaeg, sectormanager
Voedingsindustrie bij Aequor, kenniscen-
trum voor voedsel en leefomgeving, aan.

Ook levensmiddelentechnoloog Ralf Har-
temink, studiecoördinator bij het depar-
tement Agrotechnologie en Voedingswe-
tenschappen aan Wageningen Universi-
teit maakt zich zorgen: “Voor de
Wageningse opleiding Levensmiddelen-
technologie is de instroom in tien jaar
tijd met maar liefst zeventig procent
teruggelopen. Voor de opleidingen Voe-
ding & Gezondheid en Biotechnologie

was de daling respectievelijk veertig en
zesenzeventig procent. De laatste jaren
stabiliseren de studentenaantallen zich
gelukkig weer iets.”
De trend beperkt zich overigens niet tot
Nederland: ook in andere Noord-Europe-
se landen is sprake van dalende studen-
tenaantallen.

MKB
De eerste gevolgen voor het bedrijfsleven
zijn al merkbaar. “Er zijn steeds minder

Dalende studentenaantallen

Scholieren vinden techniek gewoon
niet sexy genoeg
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stagiaires beschikbaar en dat is vooral
lastig voor bedrijven die altijd gewend
waren hun mensen van jongs af aan
intern op te leiden”, zegt Ton Verhaeg.
Dit geldt vooral voor kleine en middel-
grote bedrijven die op regionaal niveau
mensen werven, bijvoorbeeld voor opera-
torfuncties. “Op die niveaus haal je niet
zo gemakkelijk werknemers uit het bui-
tenland”, zegt Reinier Diamant, secreta-
ris bij de Nederlandse Voedingsmiddele-
nindustrie VAI.
Maar op de langere termijn zullen ook
grotere bedrijven hinder ondervinden
van het tekort. “Het aantal gespeciali-
seerde technische mensen neemt af, ter-
wijl het bedrijfsleven door de introductie
van steeds meer high-tech-processen
juist een groeiende behoefte heeft aan
zulke medewerkers”, zegt Huub Coene-
mans. Het alternatief, een bèta met een
andere specialisatie aannemen, biedt
ook geen duurzame oplossing. “Dat
komt onder meer door de toenemende
automatisering van processen en de
behoefte aan breed inzetbaar perso-
neel”, aldus Verhaeg. 

Prijskaartje
Kortom, het wordt voor bedrijven steeds
lastiger de juiste persoon op de juiste
plek te krijgen. Dat vergt niet alleen een
verhoogde alertheid ten aanzien van het
kennisniveau van werknemers, maar ook
steeds meer bij- en nascholing. En daar-
aan hangt een prijskaartje. “Bovendien
voorkomt het niet dat de sector zo een
stuk innovatie en effectiviteit verliest”,
vult Judith Rosenboom, consultant bij
Nutri-akt, werving-, selectie- en uitzend-
bureau voor de sectoren food, life science
en health, aan.
Multinationals hebben de mogelijkheid
hun R&D-faciliteiten naar het buitenland
te verplaatsen. In de UK gebeurt dit al.
Joop Joosen, projectleider Jet-Net bij DSM,
vindt dit zorgelijk: “Juist nu steeds meer
productiefaciliteiten verhuizen naar lage-
lonenlanden is het belangrijk onze eigen
kenniseconomie op peil te houden.”
Ook universiteiten richten zich steeds
meer op het buitenland. Zo zijn in Wage-
ningen de aantallen MSc-studenten van-
uit het buitenland sterk gegroeid.

Wakker schudden
Tot dusverre heeft de levensmiddelenin-
dustrie nog maar weinig initiatief geno-
men om het tij te keren. Mogelijk als
gevolg van het feit dat er maar weinig
eenduidige cijfers te vinden zijn over
exacte studentenaantallen. “Bovendien is
nooit precies bepaald wat de vervan-
gingsvraag is en hoeveel levensmidde-
lentechnologische studenten daarvoor
nodig zijn. Daardoor ontbreekt het aan
heldere doelstellingen”, zegt Rosen-
boom.
De uitkomsten van de World of Food
enquête, in 2001 uitgevoerd door het
Instituut voor Psychologische Marktana-
lyse Psyma, hebben bedrijven en oplei-
dingsaanbieders echter wakker geschud.
Uit deze enquête bleek dat veel jongeren
negatief aankijken tegen een baan in de
levensmiddelenindustrie: veel instromers
van het HBO denken dat je daar niets
anders doet dan schappen vullen of vieze
of slecht betaalde en ongeschoolde klus-
sen uitvoeren. “Schandalen als de BSE-

en dioxine-crisis hebben mensen de
indruk gegeven dat de levensmiddelen-
sector maar wat aanrommelt. Ze hebben
er geen idee van dat het juist een innova-
tieve branche is”, bevestigt Rosenboom.
Maar ook het voedingsmiddelentechno-
logisch onderwijs zelf heeft een negatief
imago. “Deze opleidingen vallen onder
het ‘agrarisch onderwijs’ en dat geeft
scholieren het idee dat ze in de boeren-
sector belanden”, zegt Verhaeg. Boven-
dien zou het voedingsmiddelentechnolo-
gisch onderwijs zich meer mogen profile-
ren. “Opleidingsinstanties nemen wel
initiatieven, maar die zijn vaak te klein-
schalig”, zegt Rosenboom.

Lease-auto
Daar komt bij dat veel scholieren tech-
niek gewoon niet sexy genoeg vinden.
“Jongeren gaan liever voor het snelle
geld, het driedelig pak en de lease-auto
dan voor een baan in de techniek. Boven-
dien vinden ze exact moeilijk, dus kiezen
ze liever een maatschappelijk of econo-

vragen om actie
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Scholieren van diverse Brabantse middelbare
scholen in het Food Design Centre van de HAS
Den Bosch werken aan hun profielwerkstuk
‘Design Your Food’.
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misch dan een technisch profiel”, meent
Coenemans. Hartemink beaamt dat:
“Vooral in de vakken wis- en scheikunde
kampen eerstejaars studenten met aan-
sluitingsproblemen. Het lijkt erop alsof
het niveau van middelbare scholieren
met de komst van het Studiehuis lager is
geworden.”
Net als andere opleidingsinstituten
ondernemen de HAS Den Bosch en
Wageningen Universiteit veel initiatieven
om zielen te winnen. Zo beheert Wage-
ningen Universiteit al een aantal jaren
een website (www.food-info.net) waarop
scholieren – binnenkort in 11 talen –
terecht kunnen met vragen over voe-
ding.”Op die manier vergroten we de
bekendheid van het vak”, zegt Harte-
mink. En de HAS Den Bosch organiseert
jaarlijks onder meer een ‘Wetenschap en
Techniekweek’, waar middelbare scholie-
ren in de praktijk kunnen kennismaken
met opleidingen.
Beide opleidingsinstituten zijn betrokken
bij onderwijs op middelbare scholen. Zo
geven studenten van Wageningen Uni-
versiteit sinds een aantal jaar practica
aan scholieren in de tweede fase van het
middelbaar onderwijs, bijvoorbeeld over
DNA-isolatie of fotosynthese in groene
planten. En de HAS Den Bosch laat mid-
delbareschoolleerlingen zelf drop maken

of voor hun profielwerkstuk een concept
bedenken voor een gezonde snack.
“Alleen een mooie brochure maken is
weggegooid geld. Het gaat erom dat leer-
lingen iets ervaren, alleen dan blijven din-
gen ze bij”, zegt Coenemans.
Ook Aequor doet het nodige om de
instroom in voedingstechnologische
opleidingen te vergroten. “We leggen
steeds meer de nadruk op MBO-scho-
lingstrajecten waarbij ‘leren in de praktijk’
centraal staat. Daarmee bouw je voort op
wat mensen al weten en kunnen vanuit
andere vooropleidingen”, zegt Verhaeg.

Jong beginnen
Hoe jonger scholieren geïnteresseerd
raken in techniek, hoe beter, is het
devies. “Eigenlijk zou je middelbare
scholieren al vóór hun profielkeuze moe-
ten benaderen, ook al is dat een moeilijk
bereikbare groep”, meent Hartemink.
Diamant vindt de lagere school een nog
beter aanknopingspunt: “Want daar
leren kinderen dat een fabriek slecht is.”
Onder het motto ‘Milk Works’ zijn in Fin-
land twee jaar geleden de zuivelsector en
de zuivelopleidingen een samenwer-
kingsverband aangegaan met lagere en
middelbare scholen. Coenemans: “Zui-
velbedrijven organiseren in de zomerva-
kantie allerlei activiteiten voor basis-
schoolleerlingen, zoals zuivelspelletjes
en excursies. Ook ontwikkelen ze lesma-
teriaal en leveren ze gastsprekers die op
school komen vertellen over hun werk-
zaamheden in de zuivelindustrie. Daar-
naast worden middelbare school leerlin-
gen regelmatig naar het bedrijf gehaald
voor practica.”
De resultaten van het project zijn bijzon-
der positief. “Het ook in Finland sterk
teruggelopen aantal aanmeldingen voor
de MBO- en HBO-zuivelopleidingen blijkt
na twee jaar verdrievoudigd”, zegt Coe-
nemans. De Brabantse docent zou in
Nederland graag een vergelijkbaar initia-
tief opstarten. “Ik nodig levensmiddelen-
bedrijven en collega-opleidingsinstituten
uit om met mij contact op te nemen.
Want we moeten niet alleen laten zien,
maar vooral laten ervaren dat de levens-
middelensector géén saaie sector is
waarvoor je niets hoeft te kunnen.”

Ruiken en proeven
Overigens zit het Nederlandse bedrijfsle-
ven niet helemaal stil. Zo heeft een aantal
multinationals met een technologische
achtergrond, waaronder Shell, Philips,
Unilever, Akzo-Nobel en DSM, ruim een
jaar geleden Jet-Net gelanceerd. Doel:
het interessanter maken van het onder-
wijs in bètavakken waardoor meer leer-
lingen kiezen voor een exacte of techni-
sche HBO- of universitaire opleiding.

Binnen dit project wordt op diverse vlak-
ken samengewerkt met middelbare scho-
len. “We geven gastlessen, organiseren
excursies voor leerlingen en workshops
voor docenten. Ook kunnen scholieren
hun profielwerkstuk maken onder bege-
leiding van een bedrijf. Eind november
hebben we een ‘Career Day’ georgani-
seerd, waar jongeren konden kennisma-
ken met techniek in de praktijk. Zo kon-
den ze kaasmaken in een DSM-stand en
smaaktesten uitvoeren in een stand van
Unilever”, vertelt Joosen, projectleider
vanuit DSM. Resultaten van enquêtes
laten zien dat docenten en scholieren
enthousiast zijn over de dag.
Ervaringen opdoen staat centraal in de
filosofie van Jet-Net. “Jongeren moeten
dingen doen die tot de verbeelding spre-
ken, anders werkt het niet. Dat betekent
dingen vastpakken, ruiken en proeven.
Op dit moment zijn er ruim vierenzestig
scholen gekoppeld aan een bedrijf.
Bovendien staan er ruim vijftig scholen
op de wachtlijst. Deze hopen we binnen-
kort te kunnen koppelen aan nieuwe
partners”, zegt Joosen enthousiast.
Onder de tien nieuwe partners zijn echter
opvallend weinig vertegenwoordigers uit
de levensmiddelenindustrie. “Maar ook
die zijn van harte welkom”, benadrukt
hij. Alles over Jet-Net is te vinden op de
website www.jet-net.nl.

Enthousiasme, geduld en commitment
De betrokkenen zijn het er over eens dat
om het tij te keren iedereen moet mee-
werken. Niet alleen lagere en middelbare
scholen en instituten voor vervolgoplei-
dingen, maar ook het bedrijfsleven. Een
flinke portie geduld, enthousiasme en
commitment zijn daarbij onmisbare
ingrediënten. “Middelbare scholen en
bedrijven zijn te lang onvoldoende met
elkaar in contact geweest. Het kost tijd
en energie om die banden weer aan te
halen”, aldus Joosen.

Lisette de Jong
Ir. L.S. de Jong is freelance journalist.
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