
 

 

 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In het hbo en wo zijn er in totaal 95 
bacheloropleidingen met een numerus fixus 
(studiejaar 2018-2019). Gemiddeld is de 
toelatingskans in het hbo voor een technische 
opleiding (met numerus fixus) ongeveer 42%, 
tegenover 50% in het WO1. Tijd om deze drempels te 
verlagen!   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waarom willen we dit? 

 De Nederlandse economie schreeuwt om goed 
gekwalificeerd personeel. We hebben minimaal 
120.000 geschoolde medewerkers extra nodig in 
2030 voor de technologische industrie. Te weinig 
instroom verzwakt de concurrentiekracht van 
Nederland. 

Afschaffing numeri fixi 

POSITION PAPER FME 

FME wil de komende jaren zoveel mogelijk leerlingen enthousiasmeren voor het 
technisch onderwijs. Het is essentieel dat elke geïnteresseerde leerling 
vervolgens ook een studie naar keuze kan volgen, ongeacht het onderwijsniveau. 
Huidige barrières, en met name de huidige numeri fixi, moeten daarvoor geslecht 
worden. 
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Wat doen we al? 

 Samen met de vier Nederlands technische 
universiteiten  (4 TU: Delft, Eindhoven, Twente en 
Wageningen) hebben wij de handen ineen 
geslagen om de verdere groei van technische 
opleidingen te faciliteren, met tijdelijke en 
structurele maatregelen. Het bedrijfsleven levert 
onder andere medewerkers en onderzoekt of 
bedrijfsruimtes kunnen worden ingezet om 
capaciteitsproblemen bij universiteiten tegen te 
gaan. Daarnaast stimuleren wij met de 
universiteiten studenten om te kiezen voor een 
technische opleiding. 

Wat vragen we van de overheid en 
onderwijsinstellingen? 

• Om de instroom te bevorderen, vraagt FME om de 
numeri fixi voor technische opleidingen los te 
laten. Het is aan de overheid om de benodigde 
middelen te verschaffen, vanuit het besef dat dit 
een absolute prioriteit is als we de banen van 
vandaag en morgen willen kunnen invullen. In 
plaats van de beschikbare middelen voor 
onderwijs proportioneel over het onderwijs te 
verdelen, is het belangrijk dat er simpelweg 
voldoende beschikbaar is voor het technisch 
onderwijs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• De afschaffing van numeri fixi voor technische 
opleidingen kan kostenneutraal worden 
gerealiseerd door juist een numerus fixus in te 
voeren bij opleidingen waar de arbeidsmarkt 
minder profijt van heeft. 

• Als universiteiten toch in de knel komen moet 
met noodfinanciering voor technische 
opleidingen extra capaciteit (personeel, locaties 
en middelen) ter beschikking gesteld worden.  

Financiële consequenties 

• Onderwijsinstellingen hebben aanvullende 
middelen nodig om personeel aan te trekken, 
collegezalen aan te passen en goed technisch 
onderwijs te kunnen aanbieden (waar nodig op 
korte termijn, in de vorm van een 
noodvoorziening). 

 

Contactgegevens FME 
 
Hanneke Ackermann  
hanneke.ackermann@fme.nl  |  06 542 539 93 
 
Marline Kester  
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1 
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten
/rapporten/2018/06/01/selectie-bij-opleidingen-met-een-
numerus-fixus-en-de-toegankelijkheid-van-het-hoger-
onderwijs/selectie-bij-opleidingen-met-een-numerus-fixus-en-
de-toegankelijkheid-van-het-hoger-onderwijs.pdf 
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