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Samenvatting

Deze dissertatie behandelt de onvoorspelbaarheid van baten van onderwijs-

investeringen in menselijk kapitaal en hoe individuen deze beschouwen en

hiernaar handelen.

Educatief risico kan volgens twee dimensies gedefinieerd worden: ex-ante

en ex-post. Ex-ante risico’s hebben betrekking op alle oncontroleerbare en on-

voorspelbare gebeurtenissen die een succesvolle afronding van de gekozen

studie kunnen ondermijnen. Ex-post risico’s volgen uit gebeurtenissen na afrond-

ing van de opleiding en bij toetreding tot de arbeidsmarkt. Op welke positie in

de inkomensdistributie van een specifieke beroepsgroep het individu terecht

komt, is onbekend tot het moment van toetreding. Daarnaast draagt de tijdspe-

riode tussen keuze en afronding van de gekozen studie bij aan de onzekerheid.

De arbeidsmarkt, net als iedere andere markt, is intrinsiek en steeds meer dy-

namisch; de vraag kan sterk varieren in de tijd. Technologische vooruitgang

kan, in het ergste geval, gehele beroepsgroepen overbodig maken; vaker on-

dermijnt het sterk het profijt. Dit specifieke type risico werd gedefinieerd als

‘marktrisico’.

Het economisch meest relevant aspect van onzekerheid in onderwijsin-

vesteringen huist vooral in de mogelijke gevolgen die ex-ante en en-post risico’s

hebben voor de studiekeuze en, als gevolg daarvan, voor het type vaardighei-

den waaruit de arbeidsmarkt kan tappen.

Hoofdstuk 2 beantwoordt een fundamentele vraag voor ons begrip van

investeringsbeslissingen in onderwijs: Hebben individuen een idee van de

onzekere aard van hun keuze? Dit hoofdstuk biedt empirisch materiaal over

de mate van kennis waarover Nederlandse middelbare scholieren beschikken

op het moment net voordat zij kiezen al dan niet door te stromen naar hoger

onderwijs. De definitie van ‘mate van kennis’ omvat zowel het bewustzijn

van de risico’s van een dergelijke investering als van de mogelijke baten die
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deze investering kan brengen. De specifieke structuur van de verzamelde

data maakt inferentie mogelijk op drie gerelateerde aspecten: of, en hoeveel,

compensatie voor risico’s de arbeidsmarkt zou moeten hieden; of scholieren

beschikken over eigen informatie en of zij hieruit tappen bij het vormen van

hun verwachtingen; en de verwachte baten die een investering in onderwijs

zou opleveren.

Data verkregen middels een methode van directe enquetes wijzen op een

brede verdeling van de verwachte mediaan van verdiensten van individuen en

slechts een beperkt aantal systematische invloeden wordt zichtbaar. Dit geldt

ook voor variantie en scheefheid (van de verdeling). Studenten geven een

grote spreiding aan in de inkomens behorende bij specifieke studierichtingen

en de spreiding tussen verschillende individuen is groot. Zoals aangegeven

zijn er weinig systematische patronen die de verschillen tussen individuen

kunnen verklaren. Opvallend is dat respondenten geen enkele vorm van com-

pensatie vragen. Daarnaast valt op dat vrouwen systematisch lagere inkomensverwachtin-

gen hebben voor zichzelf.

Hoofdstuk 3 is een replicatie van een recente studie van Chen (2008) op ba-

sis van een steekproef van Amerikaanse mannen. De replicatie is gebaseerd op

dezelfde data als het origineel en uitgebreid naar drie additionele steekproeven

van Amerikaanse vrouwen en Britse en Duitse individuen. Chen (2008) pre-

senteert schattingen van het causale effect van onderwijs op risico, ‘robuust’

voor twee welbekende methodologische complicaties die zichtbaar zijn in eerdere

literatuur: zelf-selectie in onderwijs en de aanwezigheid van ongeobserveerde

heterogeniteit. Het probleem van zelf-selectie openbaart zich iedere keer dat

een individu de vrijheid heeft om te kiezen voor of tegen deelname aan een

activiteit als onderwijs. Ongeobserveerde heterogeniteit is alle informatie die

een individu gebruikt bij het maken van een keuze tussen verschillende alter-

natieven en die onzichtbaar is voor de onderzoeker, die slechts de uiteindelijke

keuze observeert. Beide fenomenen kunnen de betrouwbaarheid van iedere

schatting gebaseerd op zichtbare data ondermijnen.

De resultaten van de replicatie - op basis van dezelfde dataset en de drie

additionele steekproeven - zijn gemengd, omdat we de originele resultaten

slechts deels kunnen reproduceren. Onze replicatie toont in ieder geval aan dat

verschillen in samenstelling van de steekproef en keuzes voor instrumentele

variabelen sterk verschillende resultaten opleveren. Dit draagt niet bij aan het

vertrouwen in de robuustheid of algemene validiteit van de uitkomsten. De
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verrassende resultaten, met correlatiecoefficienten groter dan 1, op basis van

de Duitse steekproef versterken dit gevoel verder.

Hoofdstuk 4 toetst de zelf-selectie hypothese in de specifieke context van

onderwijskeuzes. Dit wordt gedaan door te onderzoeken of, en in hoeverre,

zorgen over onzekerheid van toekomstige baten de studiekeuze van studen-

ten beïnvloeden. Deze – verrassenderwijs – weinig onderzochte vraag heeft

mogelijke gevolgen voor zowel het ontwerpen van juiste empirische strate-

giëen die nodig zijn voor het trekken van betrouwbare conclusies over het

causale effect van onderwijs op risico en voor de formulering van mogelijk

beleid dat bescherming kan bieden tegen de risico’s van investeren in onder-

wijs. De gebruikte schattingsstrategie baseert zich op het model ontwikkeld

voor hoofdstuk 5 in combinatie met andere gesuggereerde semi-parametrische

‘schattingswaarden’ , met behoud van de meeste waardevolle kenmerken van

semi-parametrische ‘schattingswaarden’.

Resultaten tonen aan dat aandacht voor risico’s de geobserveerde inkomens

en geobserveerde inkomensverschillen doet afwijken. Dit geldt voor ieder van

de vier gebruikte categoriëen voor studierichtingen: Humanities, Sciences,

Social Sciences en ‘Health and Education’. De toetsing van het Roy model

voor studiekeuze ondersteunt de rol van comparatieve voordelen in onderwi-

jskeuzes voor drie van de vier categoriëen, met als uitzondering Humanities.

Ik laat ook zien dat OLS schattingen de baten van onderwijs sterk onderschat-

ten, tot meer dan 100% van het gemeten effect.

Hoofdstuk 5 is sterk gerelateerd aan hoofdstuk 3 omdat het in gaat op

dezelfde vraag – de causale impact van onderwijsniveau op risico. Het doet

dit echter door de normaliteitsassumptie, die essentieel is voor de validiteit

van de methode die in hoofdstuk 3 gereproduceerd werd, achter zich te laten.

Het is algemeen geaccepteerd dat parameter schattingen die volgen uit het

parametrische selectiemodellen sterk afwijkend kunnen zijn vanwege restric-

tieve parametrische verdelingsassumpties. De methode die in dit hoofdstuk

wordt geïntroduceerd is robuust voor mogelijke onjuiste specificatie van de

structuren van de ‘error term’, die valide schattingen produceren van het effect

van schooling op het risico in meer gevallen dan de parametrische modellen.

De resultaten van dit hoofdstuk bevestigen de meeste voorafgaande parametrische

schattingen niet. Zij tonen aan dat investeren in onderwijs een significante im-

pact heeft op het risico van toekomstig inkomen en dat dit vooral geldt voor

hoger onderwijs dat niet wordt afgemaakt. Als er compensatie voor risico’s
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bestaat in de arbeidsmarkt en als deze compensatie werkt via hogere inkomens

voor meer risicovolle beroepen, dan kunnen deze bevindingen bijdragen aan

de verklaring van de groeiende inkomensongelijkheid in de VS en andere in-

dustriële economieen in de laatste 30 jaar.
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