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Studiekeuzen en consequenties: samen
vatting 

1 Achtergrond 

In dit proefschrift worden studiekeuzen van studenten in het Nederlands hoger 
onderwijs en de consequenties daarvan geanalyseerd. Ruim zesduizend eind
examenkandidaten en studenten zijn tussen 1991 en 1995 jaarlijks gevolgd op 
hun weg door het hoger onderwijs naar de arbeidsmarkt. Gedurende hun on
derwijsloopbaan staan individuele leerlingen en studenten voor vele beslissin
gen. Allereerst dient besloten te worden of men wil gaan studeren in het hoger 
onderwijs of niet. Vervolgens komt de vraag aan de orde op welk niveau men 
wil verder studeren (wo of hbo) en welke studierichting gekozen moet worden. 
In latere jaren worden de consequenties van deze beslissingen duidelijk in ter
men van studieprestaties in het hoger onderwijs en de ervaringen op de arbeids
markt. 

De gegevens die geanalyseerd zijn in dit proefschrift zijn verzameld in het pro
ject 'Verder Studeren', dat in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cul
tuur en Wetenschappen is uitgevoerd door de Stichting voor Economisch On
derzoek (SEO), het SCO-Kohnstamm-instituut en de vakgroep micro-economie 
van de Universiteit van Amsterdam. Daarnaast is in een aantal hoofdstukken 
ook gebruik gemaakt van gegevens van een vergelijkbaar project uit 1982 en ge
gevens van het project 'Determinanten van de deelname', dat in 1995 is gestart 
als opvolger van 'Verder Studeren'. 

De studiekeuzen en consequenties zijn geanalyseerd vanuit een economisch per
spectief gebaseerd op de 'human capital' theorie, zoals ontwikkeld door Becker 
en Schultz in de jaren zestig. De centrale notie van deze theorie is dat het volgen 
van onderwijs een investering is van tijd en geld met toekomstige opbrengsten. 
Een individu zal net zolang onderwijs volgen tot de marginale kosten gelijk zijn 
aan de marginale opbrengsten. De verschillen in studiekeuzen tussen individuen 
hangen af van de verschillen in verwachte marginale opbrengsten en verwachte 
marginale kosten. Aangenomen wordt dat individuen met een grote geschikt
heid (initiële begaafdheid) hogere marginale opbrengsten hebben. De verschillen 
in marginale kosten worden bepaald door verschillen in toegang tot financiële 
bronnen (b.v. gezinsinkomen) en verschillen in voorkeuren om onderwijs te vol
gen. Individuen met een hogere sociale achtergrond (rijkere ouders) hebben la
gere kosten bij het financieren van hun opleiding. Ook kan er een relatie bestaan 
tussen de marginale kosten en de geschiktheid van studenten. Studenten met een 
hogere geschiktheid hebben een grotere kans om beurzen te verwerven. Daar 
staat tegenover dat zij mogelijk ook hogere gederfde inkomsten hebben. Als het 
effect van de geschiktheid van een student op de marginale opbrengsten groter 
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is dan het effect op de marginale kosten zullen individuen met een grotere ge
schiktheid meer onderwijs volgen dan anderen. 
Dit basismodel van de 'human capital' theorie vormt het vertrekpunt van de 
analyses. De belangrijkste verklarende variabelen die in de analyses gebruikt 
worden zijn: de geschiktheid, de achtergrond en de verwachtingen van studen
ten. Afhankelijk van het probleem van de analyse worden nieuwe elementen, en 
niet alleen economische, toegevoegd aan het theoretisch kader. Daarmee wordt 
de klassieke 'human capital' theorie gebruikt als een flexibel theoretisch kader. 

2 Samenvatting per hoofdstuk 

Het proefschrift bestaat uit drie delen: een introducerend deel (A), een deel met 
analyses van studiekeuzen (B) en een deel met analyses van consequenties van 
studiekeuzen (C). De laatste twee delen vormen de kern van dit proefschrift. In 
het deel over de studiekeuzen worden in vier hoofdstukken de volgende beslis
singen geanalyseerd: 
1. de keuze om te gaan studeren (Hoofdstuk 4); 
2. de keuze tussen hbo en wo (Hoofdstuk 5); 
3. de keuze van een technische opleiding (Hoofdstuk 6); 
4. de keuze van een lerarenopleiding (Hoofdstuk 7). 

Het deel over de consequenties van studiekeuzen bestaat ook uit vier hoofd
stukken met als thema: 
1. de determinanten van studie-uitval (Hoofdstuk 8); 
2. de relatie tussen kenmerken van studenten bij de start van de studie en hun 

studieprestaties (Hoofdstuk 9); 
3. 3. de eerste ervaringen op de arbeidsmarkt (Hoofdstuk 10); 
4. de relatie tussen inkomensverwachtingen en werkelijk verdiende salarissen 

vier jaar later (Hoofdstuk 11). 

Hieronder worden de resultaten per hoofdstuk besproken. Allereerst wordt kort 
aandacht besteed aan het introducerende deel. 

Introductie (deel A) 

In het introducerende deel wordt, na een beschrijving van de probleemstelling 
en de theoretische achtergrond (Hoofdstuk 1), een overzicht gegeven van de 
doelstelling en resultaten van het project 'Verder Studeren', waarbinnen de data 
zijn verzameld (Hoofdstuk 2). Het derde, en laatste, hoofdstuk uit het introduce
rende deel vergelijkt het eindexamen van 1991 met het eindexamen van 1982. 
Voor beide jaren wordt een model geschat van het slagen voor het eindexamen. 
De schattingsresultaten worden vervolgens gebruikt om te voorspellen welk 
deel van de eindexamenkandidaten van 1991 geslaagd zou zijn in 1982 en vice 
versa. Daarmee is een methode ontwikkeld om de selectiviteit van eindexamens 
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te vergelijken. Gevonden werd dat het eindexamen van 1982 selectiever was dan 
het eindexamen van 1991. 

Studiekeuzen (deel B) 

1. De keuze om te gaan studeren 
De beslissing om te gaan studeren in het hoger onderwijs is geanalyseerd in 
Hoofdstuk 4. Aan eindexamenkandidaten van vwo en havo is, voordat zij de 
keuze gemaakt hadden, gevraagd wat zij dachten te gaan verdienen in twee si
tuaties: bij het betreden van de arbeidsmarkt meteen na het eindexamen en na 
het volgen van een studie in het hoger onderwijs. Deze inkomensverwachtingen 
zijn vervolgens gebruikt in drie verschillende economische modellen waarmee 
de beslissing om te gaan studeren in 1991 is geanalyseerd. Daarnaast is gebruik 
gemaakt van een vergelijkbare dataset van eindexamenkandidaten uit 1982. De 
economische modellen zijn een zogenoemd consumptiemodel, een investe
ringsmodel en een geïntegreerd model dat bestaat uit een combinatie van de eer
ste twee modellen. Een aantrekkelijk kenmerk van deze modellen is dat ze dicht 
bij de economische theorie blijven omdat de verwachtingen van het toekomstig 
en gederfde inkomen de sleutelvariabelen vormen. In 1982 werd gevonden dat 
het geïntegreerde model een betere verklaring gaf van het keuzegedrag van de 
eindexamenkandidaten dan de andere twee modellen. De deelname aan hoger 
onderwijs werd beïnvloed door de verwachte opbrengsten (het toekomstig in
komen), de verwachte kosten (het gederfde inkomen) en het inkomen van de 
ouders. Dit betekent dat het deelnemen aan hoger onderwijs niet alleen gezien 
wordt als een investering in de toekomst maar ook bepaald wordt door con
sumptiemotieven. Dit laatste komt erop neer dat men meer onderwijs zal con
sumeren naarmate men over meer middelen beschikt. Ook bleek dat eindexa
menkandidaten met betere studieresultaten in het voortgezet onderwijs meer 
kans hebben om deel te nemen aan het hoger onderwijs. 

De bevindingen in 1991 verschillen sterk. Het geïntegreerde model geeft niet 
langer een betere verklaring van het keuzegedrag dan het investeringsmodel. 
Alleen het verwachte toekomstig inkomen is van invloed op de keuze om te 
gaan studeren. Het gederfde inkomen en het ouderlijk inkomen zijn niet langer 
van invloed op deze beslissing. Dit suggereert dat hoger onderwijs kenmerken 
heeft van een zogenoemd 'niet-normaal' goed, hetgeen betekent dat een prijsstij
ging, bijvoorbeeld een verhoging van het collegegeld, niet leidt tot een daling 
van de deelname aan het hoger onderwijs. Verder wordt gevonden dat de ge
schiktheid van de leerling niet meer van invloed is op deelname aan hoger on
derwijs. Zowel leerlingen met hoge cijfers als met lage cijfers gaan studeren. 
Vervolgens is nagegaan of de stijging van de deelname aan het hoger onderwijs 
tussen 1982 en 1991 veroorzaakt wordt door een verandering in de populatie of 
door een verandering in het keuzegedrag. Gevonden werd dat de hogere deel
name in 1991 vrijwel geheel wordt veroorzaakt door een verandering in de sa
menstelling van de populatie, met name door de stijging van het ouderlijk inko
men van de eindexamenkandidaten. 
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De schattingsresultaten zijn gebruikt om de effecten van enkele beleidsmaatre
gelen te simuleren. Onze resultaten bevestigen de bevinding van Kodde (1985) 
dat de elasticiteit van de instroom met betrekking tot de collegegelden in Ne
derland zeer laag is. Het vervangen van het basisbeurssysteem door een systeem 
van rentedragende leningen heeft een bescheiden effect op de totale instroom, 
maar het effect verschilt significant voor leerlingen uit verschillende inkomens
groepen. Dit impliceert dat een dergelijke vervanging vergezeld moet gaan van 
speciale maatregelen voor studenten uit lagere inkomensgroepen. 

2. De keuze tussen hbo en wo 
De keuze tussen hbo en wo door vwo'ers wordt geanalyseerd in Hoofdstuk 5. 
Bekend is dat de gemiddelde studieduur in het wo ruim anderhalf jaar langer is 
dan in het hbo. De achterliggende vraag bij de analyse is of studenten het wo als 
een hoger niveau beschouwen dan het hbo of dat het wo alleen als een langere 
opleiding en niet als een hoger niveau wordt beschouwd. 
Gevonden werd dat het wo studenten trekt met gemiddeld een hogere geschikt
heid en een hogere sociale achtergrond dan de studenten die voor het hbo kie
zen. Ook kiezen meisjes en oudere studenten vaker voor het hbo. Belangrijk is 
ook dat de keuze tussen wo en hbo samenhangt met de keuze van de studierich
ting die men wil gaan volgen. Kiest men een technische studie dan is, vergeleken 
met een sociale studie, de kans kleiner dat men naar het wo gaat. 
Deze effecten worden gevonden bij de instroom in 1991 en in 1995. Na 1991 is de 
selectiviteit van het wo toegenomen (men kiest minder snel voor het wo). Zowel 
de invloed van de geschiktheid als van de sociale achtergrond van de studenten 
op de keuze voor het wo is sterker geworden. Bovendien blijken studenten in 
1995 minder snel voor het wo te durven kiezen. Dit blijkt uit een vergelijking van 
de verwachtingen van degenen die in 1991 voor het wo kozen met de verwach
tingen van degenen die in 1995 voor het wo kozen. De verwachte kans om het 
diploma te halen is gemiddeld voor de tweede groep studenten (1995) hoger. 
Simulaties laten zien dat de toename van de selectiviteit gelijk is aan een daling 
van de instroom in het wo met vier procentpunten. Deze hogere selectiviteit zou 
kunnen leiden tot een stijging van het percentage afgestudeerden met één pro
centpunt. Overigens blijkt de toename van de selectiviteit geheel te verdwijnen 
als studenten die eerder hebben deelgenomen aan het hoger onderwijs buiten de 
analyse worden gelaten. 

Tussen 1991 en 1995 zijn vele veranderingen in het stelsel van studiefinanciering 
doorgevoerd. Met name studenten die eerder hebben deelgenomen aan het ho
ger onderwijs lijken gevoelig te zijn voor deze veranderingen. 
Verder bestaan er duidelijke verschillen tussen wo en hbo in verwachte studie
duur. In het wo verwachten studenten met een hogere geschiktheid dat zij korter 
zullen studeren en studenten met een hogere sociale achtergrond verwachten 
langer over hun studie te zullen doen. In het hbo worden deze effecten niet ge
vonden. Als studenten het verschil tussen wo en hbo alleen zouden beschouwen 
als een verschil in studieduur zouden dezelfde effecten gevonden moeten wor-
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den voor de beide onderwijsniveaus. Dit wijst op een verschil in kwaliteit tussen 
wo en hbo. 
Tot slot is een zogenoemd dubbel 'switching regression' model geschat voor de 
keuze tussen hbo en wo. Dit model bestaat uit vijf vergelijkingen: een keuze
vergelijking, twee studieduur-vergelijkingen en twee loon-vergelijkingen. Hierin 
wordt de keuze tussen wo en hbo bepaald door verschillen in verwachte lonen 
en verschillen in verwachte studieduren met respectievelijk een wo- en een hbo-
opleiding. Ook hier wordt een afwijkend patroon gevonden tussen wo en hbo 
voor de effecten op de verwachte studieduur. Dit is nog meer bewijs voor een 
kwaliteitsverschil tussen wo en hbo. De resultaten van het uiteindelijke keuze
model (het structurele model) zijn niet geheel in overeenstemming met de theo
retische voorspellingen. Mogelijk wordt dit veroorzaakt door het feit dat in de 
schatting niet alle kosten- en baten-variabelen werden meegenomen. Bovendien 
kunnen de verschillen in verwachte lonen en in verwachte duren (de geredu
ceerde vorm) niet goed verklaard worden. 

3. De keuze van een technische opleiding 
In Hoofdstuk 6 wordt gezocht naar verborgen technisch talent: studenten die in 
staat zijn om een technische opleiding met succes af te ronden maar kiezen voor 
een niet-technische opleiding. Daarvoor wordt de keuze voor een technische 
opleiding en het studiesucces in deze opleiding in samenhang geanalyseerd. De 
analyse beperkt zich tot opleidingen in het wo. Er blijkt geen sterke samenhang 
te bestaan tussen de kans dat een student kiest voor een technische studie en de 
kans op studiesucces in die opleiding. Dit impliceert dat een substantieel aantal 
stadenten met technisch talent kiest voor niet-technische opleidingen. Met name 
meisjes en studenten uit hogere inkomensgroepen hebben minder kans om een 
technische studie te kiezen, maar zij zijn daarentegen relatief succesvol in deze 
studies. Een groot deel van de studenten met technisch talent kiest voor medi
sche en juridische opleidingen waarbij zij niet meer kans op studiesucces hebben 
dan andere studenten in medische of juridische opleidingen. Deze bevinding 
wordt voorspeld door een toernooi-model waarin de beloning is gebaseerd op 
relatieve prestaties en niet op absolute prestaties. Uitgaande van de bevinding 
dat het verborgen technisch talent getypeerd wordt door de kenmerken 'meisje' 
en 'afkomstig uit hogere inkomensgroepen' is het niet verrassend dat deze stu
denten vooral gevonden worden in medische en juridische opleidingen. Meisjes 
vormen de helft van de studenten in juridische opleidingen, in medische oplei
dingen is dit ongeveer 60 procent. Bovendien zijn de studenten in deze opleidin
gen vaker afkomstig uit hogere inkomensgroepen dan bij andere opleidingen. 
In de zomer van 1996 was er in de Nederlandse media veel ophef over een eind
examenkandidate met buitengewoon goede resultaten. Ondanks haar zeer hoge 
eindexamencijfers werd zij uitgeloot voor een studieplaats bij geneeskunde. Het 
college van bestuur van de Erasmus Universiteit kondigde aan haar toch toe te 
laten, hetgeen in strijd is met de Nederlandse wet. Een hoogleraar natuurkunde 
gaf commentaar op deze zaak door zich af te vragen waarom zo'n intelligent 
meisje niet kiest voor een zwaardere studie, zoals een technische opleiding. De 
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resultaten in dit hoofdstuk geven voor een deel antwoord op deze vraag. Dit 
voorval vormt tevens een perfecte illustratie van de resultaten uit dit hoofdstuk. 

4. De keuze van een lerarenopleiding 
In Hoofdstuk 7 gaat het om de vraag wie er kiest voor een lerarenopleiding en in 
hoeverre salarisverschillen van invloed zijn op deze keuze. Allereerst is gekeken 
naar de veranderingen in de instroom van lerarenopleidingen tussen 1982 en 
1995. Hieruit blijkt dat lerarenopleidingen vaker dan andere hbo-studies geko
zen worden door studenten met een relatief lage geschiktheid. Havo'ers en 
scholieren met een pakket zonder wiskunde hebben een grotere kans om te kie
zen voor lerarenopleidingen voor basis en voortgezet onderwijs. Dit patroon is 
stabiel tussen 1982 en 1995. Ook werd een bevestiging gevonden dat lerarenop
leidingen voor het basisonderwijs sterk gedomineerd worden door meisjes. 
In de tweede plaats is gekeken naar de relatie tussen de ontwikkelingen op de 
arbeidsmarkt voor leraren, met name de veranderingen in de salarissen, en de 
studiekeuzen van Nederlandse studenten. Gevonden werd dat de beslissing om 
te kiezen voor een lerarenopleiding gevoelig is voor veranderingen in de salaris
structuur. Het verschil in salaris tussen het lerarenberoep en andere beroepen is 
van invloed op de keuze voor de lerarenopleiding. Een stijging van het topsala
ris van leraren vergroot de kans op het kiezen voor een lerarenopleiding. Ge
middeld verwachten studenten van lerarenopleidingen minder te verdienen op 
de top van hun beroepsloopbaan dan studenten in andere opleidingen. Boven
dien verwachten studenten van lerarenopleidingen meer te zullen verdienen als 
zij een andere opleiding zouden kiezen. Dit geeft duidelijk aan dat ook andere 
factoren dan alleen de financiële beloning de keuze voor een lerarenopleiding 
bepalen. 

Studenten die gekozen hebben voor lerarenopleidingen verwachten in 1995 een 
hoger aanvangssalaris dan degenen die in 1991 voor deze opleidingen gekozen 
hebben. Deze stijging van de inkomensverwachtingen is in overeenstemming 
met de ontwikkeling van de aanvangssalarissen voor leraren op de arbeidsmarkt 
in de jaren negentig. Echter, de werkelijke aanvangssalarissen voor leraren zijn 
veel hoger dan de verwachtingen van studenten in 1995. Ook vergeleken met de 
verwachtingen van studenten in andere opleidingen over hun aanvangssalaris
sen zijn de werkelijke aanvangssalarissen van leraren zeer concurrerend. 
Een adequate communicatie van de werkelijke salarisstructuur zou vele nieuwe 
studenten naar de lerarenopleidingen kunnen trekken. Het mogelijke effect van 
een verbeterde communicatie is gesimuleerd door de instroom in lerarenoplei
dingen te voorspellen met de werkelijke aanvangssalarissen in plaats van de 
verwachte aanvangssalarissen. De resultaten wezen op een substantiële toename 
van de instroom in lerarenopleidingen. 

Consequenties (deel C) 

1. De determinanten van studie-uitval 
In Hoofdstuk 8 wordt de studie-uitval van studenten in het wo en hbo geanaly
seerd met behulp van een economisch model dat is ontwikkeld en empirisch ge-
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toetst in Oosterbeek (1992). Studie-uitval wordt daarbij benaderd als een keuze
probleem waarbij de verwachte studie-inspanning de centrale variabele is. Een 
student maakt een afweging tussen het effect van extra studie-inspanning op de 
kans om het einddiploma te halen en het verlies aan vrije tijd door de extra in
spanning. In het model is dit vertaald in twee effecten van studie-inspanning op 
studie-uitval. Het directe effect brengt het verlies aan vrije tijd tot uitdrukking, 
waarbij de theorie voorspelt dat de kans op uitval toeneemt naarmate een stu
dent meer vrije tijd zal moeten opofferen, dat wil zeggen een hogere studie
inspanning moet leveren. Het indirecte effect van de studie-inspanning verloopt 
via de kans op het halen van het einddiploma (de verwachte slaagkans). De the
orie voorspelt dan dat meer inspanning leidt tot een grotere slaagkans en een 
kleinere kans op uitval. Voor zowel wo- als hbo-studenten wordt het door de 
theorie voorspelde effect gevonden van de verwachte slaagkans. De kans op 
studie-uitval daalt bij een stijging van de verwachte slaagkans. Het door de theo
rie voorspelde directe effect van de studie-inspanning op studie-uitval (een ho
gere inspanning geeft een grotere kans op studie-uitval) werd niet gevonden in 
het basismodel voor beide onderwijsniveaus: de effecten waren niet significant. 
Het model is vervolgens aangepast met aannamen over de verwachte inspan
ning in de tweede periode. Met de assumptie dat studenten hun verwachte stu
die-inspanning afleiden uit de verhouding tussen de studie-inspanning en de 
studievoortgang in de eerste periode worden de door de theorie voorspelde ef
fecten gevonden in de studie-uitvalvergelijking. Studenten die meer inspanning 
nodig hebben voor ieder studiepunt en op grond daarvan verwachten zich meer 
te moeten inspannen in de tweede periode hebben een grotere kans om de studie 
te staken. Deze bevinding is in overstemming met eerder empirisch werk bij dit 
model. 

Verder werden opmerkelijke verschillen in studie-inspanning gevonden. In het 
wo komen grote verschillen voor in studie-inspanning tussen opleidingen. De 
verschillen kunnen oplopen tot gemiddeld 12 uur per week. Bovendien werd 
gevonden dat studenten in opleidingen met gemiddeld de hoogste studie
inspanning (natuur, techniek en medische opleidingen) gemiddeld de laagste 
studievoortgang hebben. Dit is waarschijnlijk een aanwijzing voor grote ver
schillen in moeilijkheidsgraad tussen opleidingen op hetzelfde niveau. In het hbo 
zijn de verschillen tussen studenten en opleidingen veel kleiner. Hieruit kan 
worden afgeleid dat de verschillen aan de aanbodzijde van het onderwijs in het 
wo veel groter zijn dan in het hbo. 
Opmerkelijk zijn de verschillen in studie-inspanning tussen het eerste en het 
tweede jaar. De inspanning daalt in het tweede jaar en de verschillen in studie
inspanning tussen studenten worden kleiner. Ook blijken eerstejaars studenten 
die eerder deelnamen aan hoger onderwijs in het eerste jaar minder hard te wer
ken dan 'echte' eerstejaars. 
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2. De relatie tussen kenmerken van studenten bij de start van de studie en hun studie
prestaties 

In Hoofdstuk 9 wordt een analyse uitgevoerd van de relatie tussen de kenmer
ken van studenten aan het begin van de studie en enkele indicatoren van het 
studiesucces in de daaropvolgende vier jaar. Gevonden werd dat studiesucces 
vooral bepaald wordt door de geschiktheid van studenten en door studieken-
merken en dat achtergrondkenmerken van studenten, zoals de opleiding of het 
inkomen van de ouders, nauwelijks van invloed zijn op de resultaten in het ho
ger onderwijs. 
De geschiktheid van studenten hangt samen met alle indicatoren van studiesuc
ces: studie-uitval, het aantal behaalde studiepunten en de studievertraging. Op
vallend is dat de eigen perceptie van de student aan het begin van de studie over 
de kans op studiesucces (de subjectieve slaagkans) een zeer significant effect 
heeft op de resultaten in de eerste studie. Studenten die eerder hebben deelge
nomen aan hoger onderwijs hebben een grotere kans op het afronden van de 
studie en een kleinere kans om na het staken van de studie opnieuw in te stro
men. Doubleren in het voorgezet onderwijs is een slecht signaal voor succes in 
het hoger onderwijs. Zittenblijvers hebben meer kans op studie-uitval, meer stu
dievertraging in het wo en een kleinere kans om na het staken van de studie op
nieuw in te stromen in het hbo. Studenten afkomstig van het vwo of mbo hebben 
minder studievertraging in het hbo. Mbo'ers die hun hbo-studie staken keren 
vaak niet terug in het hoger onderwijs. 

In het algemeen heeft de achtergrond van de student geen effect op de resultaten 
in het hoger onderwijs. Er zijn echter enkele uitzonderingen. Meisjes studeren 
sneller in het wo. Oudere studenten hebben een grotere kans om af te studeren 
in het wo, een hogere studievoortgang maar ook minder kans om terug te keren 
in het hoger onderwijs na uitval. De sociale achtergrond van de studenten (het 
inkomen of de opleiding van de ouders) heeft nauwelijks effect op de studiepres
taties. 
Studieprestaties hangen duidelijk samen met het niveau en de richting van de 
studie. Duidelijke verschillen werden gevonden tussen wo en hbo. De studierich
ting hangt samen met studie-uitval, studievoortgang en studievertraging. In het 
algemeen zijn de studieprestaties slechter in economische, culturele en techni
sche richtingen. 
Het effect van alle studentkenmerken (geschiktheid en achtergrond variabelen) 
is vergeleken met het effect van de studiekenmerken (het niveau en de richting 
van de opleiding) op de studievoortgang en de studievertraging. Voor beide in
dicatoren werd gevonden dat het effect van de studiekenmerken het effect van 
de studentkenmerken domineert: verschillen tussen studies zijn belangrijker dan 
verschillen tussen studenten voor het verklaren van studiesucces. 
De schattingsresultaten voor de verschillende indicatoren van studieprestaties 
zijn vervolgens gebruikt om studiesucces te voorspellen. De resultaten laten zien 
dat de voorspellende waarde van de variabelen aan het begin van de studie (in 
1991) relatief gering is. Bij de start van de studie is het zeer lastig om studenten 
te identificeren die niet zullen slagen. Selectie aan de poort gebaseerd op het 
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eindexamencijfer leidt nauwelijks tot een verbetering van het percentage afge
studeerden. Zelfselectie van studenten (op basis van de subjectieve slaagkans) 
geeft de beste resultaten. 
De belangrijkste conclusie is dat het Nederlands hoger onderwijs wordt geken
merkt door meritocratische selectie, dat wil zeggen selectie op grond van ge
schiktheid, met belangrijke verschillen tussen niveaus en richtingen van hoger 
onderwijs. 

3. De eerste ervaringen op de arbeidsmarkt 
In Hoofdstuk 10 worden de eerste resultaten op de arbeidsmarkt geanalyseerd. 
Daarbij is met name gekeken naar de aansluiting tussen de gevolgde opleiding 
en de baan die is gevonden. Banen met lagere kwalificatie-eisen dan het oplei
dingsniveau van de afgestudeerden worden hieronder 'slechte' banen genoemd. 
De belangrijkste bevindingen zijn: 

componenten van 'human capital' en geschiktheid zijn van invloed op de 
kans op 'slechte' banen; 
de baanmobiliteit is hoger voor werknemers in 'slechte' banen; 
werknemers in 'slechte' banen verdienen niet meer dan werknemers met 
precies de vereiste opleiding voor deze banen; 
bestuursactiviteiten of werk tijdens de studie zijn van invloed op het vermij
den van 'slechte' banen en leiden tot hogere lonen. 

Schoolverlaters die in 'slechte' banen terecht komen hebben minder 'human ca
pital' of een lagere geschiktheid. Het salaris in 'slechte' banen is lager maar 
werknemers zijn geneigd om snel door te stromen naar andere banen. In het al
gemeen lijkt de arbeidsmarkt voor afgestudeerden uit het hoger onderwijs rond 
1995 bepaald te worden door de mogelijkheden aan de vraagzijde. 

4. Inkomensverwachtingen en realisaties van inkomens vier jaar later 
In Hoofdstuk 11 wordt de relatie geanalyseerd tussen de inkomensverwachtin-
gen van studenten in 1991 en de daadwerkelijke verdiende salarissen in 1995. In 
tegenstelling tot andere studies worden hier verwachtingen en realisaties verge
leken op individueel niveau. Gevonden werd dat grote verschillen tussen ver
wachtingen en realisaties op het individuele niveau zeldzaam zijn. Bovendien 
blijken er geen systematische verschillen te zijn tussen verwachtingen en realisa
ties. Deze resultaten bevestigen bevindingen van Dominitz en Manski (1994) dat 
studenten in staat zijn om realistische verwachtingen te vormen en dat deze 
verwachtingen niet alleen op groepsniveau maar ook op individueel niveau rea
listisch zijn. 
Verder is opmerkelijk dat het patroon van de verschillen in inkomensverwach-
tingen tussen studenten sterk vergelijkbaar is met het patroon van de verschillen 
in gerealiseerde lonen. Opvallend is dat de verschillen in inkomensverwachtin-
gen tussen opleidingen vrijwel gerealiseerd worden. Geconcludeerd kan worden 
dat inkomensverwachtingen weliswaar niet perfect zijn maar een redelijke bena
dering zijn van de werkelijkheid. 
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3 Verbindende conclusies 

In de afzonderlijke hoofdstukken is steeds een vergelijkbare set van verklarende 
variabelen gebruikt, namelijk geschiktheid, sociale achtergrond, geslacht en leef
tijd. Om de resultaten van de verschillende hoofdstukken met elkaar te verbin
den is in Tabel 1 het hoofdpatroon van de effecten van deze set van variabelen 
op de studiekeuzen en consequenties gegeven. Daarbij gaat het weer om de vier 
studiekeuzen: de keuze om te gaan studeren in het hoger onderwijs (de in-
stroombeslissing), de keuze-tussen wo en hbo (de niveaukeuze), de keuze voor 
een lerarenopleiding en tot slot de keuze voor een technische opleiding op wo-
niveau. De consequenties die onderscheiden worden zijn: de studieprestaties en 
de opbrengsten op de arbeidsmarkt. De verschillende effecten worden samenge
vat in drie waarden: positief (+), negatief (-) of neutraal (=). 

Tabel 1 De effecten van geschiktheid, sociale achtergrond, geslacht en leeftijd 
op studiekeuzen en consequenties 

studiekeuzen consequenties 

instroom niveau leraar technisch studieprestaties arbeidsmarkt 

Geschiktheid + - + + + 

Sociale achtergrond + + = - = = 

geslacht (vrouw=l) = - + - + 

leeftijd = - + + 

Geschiktheid 
In 1991 werd geen effect gevonden van de geschiktheid van de leerling/student 
op de beslissing om te gaan studeren in het hoger onderwijs. Vergeleken met 
1982 betekent dit een afname van de zelfselectie bij de instroom in het hoger on
derwijs. In 1982 hadden studenten met een hoger cijfer voor wiskunde een grote
re kans om te gaan studeren. 
Duidelijke effecten zijn gevonden van geschiktheid op de niveaukeuze en keuze 
van de opleidingsrichting. Vwo'ers die voor het wo kiezen hebben gemiddeld 
een hogere geschiktheid dan vwo'ers die voor het hbo kiezen. Tussen 1991 en 
1995 is de zelfselectie van leerlingen bij de keuze tussen wo en hbo toegenomen. 
De effecten van de geschiktheidsvariabelen op deze beslissing zijn toegenomen 
en de verwachte slaagkans van leerlingen die gekozen hebben voor het wo is 
gestegen. 
Studenten met een hogere geschiktheid hebben een grotere kans om een techni
sche opleiding te kiezen. De correlatie tussen de kans om te kiezen voor een 
technische opleiding en de kans om te blijven studeren in een technische oplei
ding is laag. Dit impliceert dat een substantieel deel van de leerlingen met tech
nisch talent een niet-technische opleiding kiest. 
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Studenten met een hogere geschiktheid hebben een lagere kans om te kiezen 
voor een lerarenopleiding. De instroom in lerarenopleidingen wordt gedomi
neerd door Havo'ers en leerlingen zonder wiskunde in hun pakket. 
De geschiktheid van studenten beïnvloedt de studieprestaties. Studenten met 
een hogere geschiktheid hebben minder kans op studie-uitval en minder studie
vertraging. Hoewel de geschiktheid van studenten duidelijk samenhangt met de 
prestaties in het hoger onderwijs is de voorspellende waarde van de geschikt-
heidsvariabelen laag. Bij de start van de studie is het moeilijk om leerlingen te 
identificeren die het niet zullen halen. De eigen verwachting van de student over 
de kans om het einddiploma te halen hangt sterk samen met de resultaten in de 
eerste studie. Deze variabele blijkt een betere voorspeller van studiesucces te zijn 
dan het eindexamencijfer. 
Ook werden effecten van geschiktheid gevonden op de eerste ervaringen op de 
arbeidsmarkt. Afgestudeerden met een hogere geschiktheid hebben een kleinere 
kans om banen onder hun opleidingsniveau te krijgen. Studenten die tijdens hun 
studie gewerkt hebben of aan bestuursactiviteiten hebben deelgenomen hebben 
minder kans op 'slechte' banen en verdienen gemiddeld meer dan andere stu
denten. 

De sociale achtergrond 
De sociale achtergrond van studenten heeft in 1991 (nog steeds) invloed op de 
keuze om te gaan studeren. Sinds 1982 is deze invloed echter afgenomen. In 1991 
heeft de hoogte van het collegegeld nauwelijks invloed op de beslissing om te 
gaan studeren. Voor leerlingen uit de laagste inkomensgroepen is deze invloed 
echter het grootst. 
Vwo'ers met een lagere sociale achtergrond kiezen vaker voor het hbo. Leerlin
gen uit hogere inkomensgroepen kiezen minder vaak voor een technische oplei
ding. Zij hebben daarentegen meer kans om een technische opleiding voort te 
zetten. Dit is een aanwijzing voor verborgen technisch talent in de hogere inko
mensgroepen. 
In het algemeen werd nauwelijks een effect gevonden van de sociale achtergrond 
op de studieprestaties of op de opbrengsten op de arbeidsmarkt. 

Geslaclit 
De keuze van het niveau en de richting van de studie hangt samen met het ge
slacht van de leerling. Meisjes kiezen vaker voor het hbo en voor lerarenoplei
dingen. Ook kiezen zij minder vaak voor technische opleidingen maar hebben 
een grotere kans op studiesucces in een technische opleiding. Dit is een aanwij
zing voor verborgen technisch talent bij meisjes. Meisjes studeren sneller in het 
wo. Bij hun start op de arbeidsmarkt verdienen vrouwen vijf procent minder dan 
mannen. 

Leeftijd 
Oudere studenten hebben minder kans om te kiezen voor het hoogste niveau (de 
universiteit). De toegenomen selectiviteit van het wetenschappelijk onderwijs 
tussen 1991 en 1995 kan worden verklaard doordat studenten die al eerder hoger 
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onderwijs gevolgd hebben meer geneigd zijn om te kiezen voor hoger beroeps
onderwijs. Oudere studenten kiezen minder vaak voor een technische studie
richting en juist vaker voor een lerarenopleiding. In het algemeen werd gevon
den dat oudere studenten meer kans hebben op het behalen van het einddiploma 
en een hogere studievoortgang hebben. Het moment van studie-uitval ligt bij 
oudere studenten (of studenten die al eerder deelnamen aan hoger onderwijs) 
later dan bij andere studenten. Ook keren oudere studenten na het staken van de 
studie minder vaak terug in het hoger onderwijs. 

Geschiktheid of achtergrond 
De effecten van geslacht en leeftijd op de laatste drie beslissingen (zie Tabel 1) 
vormen het spiegelbeeld van de effecten van geschiktheid op deze beslissingen. 
Dit impliceert dat de studiekeuzen van meisjes en oudere studenten vergelijk
baar zijn met de studiekeuzen van studenten met gemiddeld een lagere ge
schiktheid. Daarentegen zijn de studieprestaties van meisjes en oudere studenten 
gemiddeld beter dan die van andere studenten. Hieruit kan afgeleid worden dat 
het keuzegedrag van meisjes en oudere studenten sterker risico-mijdend is dan 
dat van andere studenten. De sterke zelfselectie van deze groepen indiceert een 
verborgen potentieel voor meer eisende studies. 

Inkomensverwachtingen 
In de klassieke 'human capital' theorie zijn onderwijsbeslissingen gebaseerd op 
verwachtingen van marginale kosten en baten. Dit betekent dat inkomensver
wachtingen een centrale rol spelen in het 'human capital' model. Ondanks deze 
sleutelrol voor verwachtingen wordt in het merendeel van de economische stu
dies gebruik gemaakt van realisaties. Daarbij wordt aangenomen dat de realisa
ties gelijk zijn aan verwachtingen. In dit proefschrift is dichter bij het theoretisch 
model gebleven door gebruik te maken van inkomensverwachtingen van stu
denten bij het analyseren van onderwijskeuzen. 
De meeste aandacht werd besteed aan inkomensverwachtingen. Gevonden werd 
dat naarmate studenten in 1991 hogere verwachtingen hebben van hun toekom
stig inkomen na het afstuderen zij een hogere kans hebben om te gaan studeren. 
Verwachtingen van gederfde inkomens bleken niet gerelateerd te zijn aan de 
beslissing om in te stromen. In 1982 werd voor beide inkomensverwachtingen 
het volgens de theorie voorspelde effect gevonden. 
De verwachtingen over het toekomstig inkomen werden ook gebruikt in de 
analyse van de keuze tussen wo en hbo en de keuze van een lerarenopleiding. 
Om deze analyse te kunnen uitvoeren zou in feite beschikt moeten worden over 
de verwachting van het inkomen voor beide alternatieven, bijvoorbeeld voor 
zowel wo als hbo. In de dataset was echter de verwachting over de niet gekozen 
optie niet beschikbaar. Deze verwachting is vervolgens voorspeld met behulp 
van de gegevens van studenten die wel deze optie kozen, waarbij gebruik is ge
maakt van een statistische techniek die rekening houdt met zelfselectie. Hierdoor 
werden de schattingsresultaten afhankelijk van de validiteit van de voorspelling 
van de verwachte inkomens. Bij de analyse van de keuze tussen wo en hbo wa
ren de resultaten teleurstellend als gevolg van een zwakke voorspelling van de 
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inkomensverwachtingen. Bij de keuze van een lerarenopleiding werd het theore
tisch voorspelde effect van het inkomensverschil gevonden. Een toename van 
het inkomensverschil tussen een lerarenopleiding en een andere opleiding leidt 
tot een daling van de kans dat gekozen wordt voor een lerarenopleiding. 
Ook werd de relatie onderzocht tussen de verwachting van het toekomstig in
komen uit 1991 en de realisatie van deze verwachting vier jaar later. Anders dan 
in eerdere studies, is het met de hier gebruikte dataset mogelijk om verwachtin
gen en realisaties op individueel niveau te vergelijken. Gevonden werd dat grote 
verschillen tussen verwachtingen en realisaties zelden voorkomen. Ook werden 
geen systematische verschillen gevonden tussen verwachtingen en realisaties. 
Opmerkelijk was dat de structuur van de inkomensverwachtingen van studen
ten zeer sterk lijkt op de structuur van de latere inkomensrealisaties. 

Verschillen in studiekenmerken 
De studenten die gevolgd werden in het hoger onderwijs waren verspreid over 
beide niveaus en alle studierichtingen. Daarom zijn in veel analyses het niveau 
en de richting van de opleiding meegenomen als controlevariabelen voor ver
schillen in studiekenmerken. 
Vele verschillen tussen wo en hbo werden gevonden. Na vier jaar is het percen
tage geslaagden en de studievoortgang in het hbo veel hoger en de studievertra
ging veel lager dan in het wo. Ook is duidelijk dat in het wo de verschillen in 
studie-inspanning, studievoortgang en kans op studie-uitval veel groter zijn dan 
in het hbo. Het algemene beeld is dat het hbo, met meer beperkingen voor het 
studiegedrag (een 'schoolser' systeem), efficiënter is in het afleveren van studen
ten aan de eindstreep in de nominale duur van vier jaar. 
Ook werden vele verschillen tussen studierichtingen gevonden, met name in het 
wo. De beslissing tussen wo en hbo hangt samen met de studierichting. Studen
ten in technische, agrarische, medische en economische richtingen hebben min
der kans om voor het wo te kiezen. In het wo werd gevonden dat studenten in 
technische en medische opleidingen en in de sector natuur harder werken en 
desondanks minder studievoortgang boeken. De verschillen in studie
inspanning kunnen oplopen tot gemiddeld 12 uur per week. Deze bevindingen 
wijzen op grote verschillen in moeilijkheidsgraad tussen richtingen. De studie
prestaties zijn het laagst in economische, culturele en technische opleidingen. 
Opmerkelijk is ook dat de meest eisende studies niet de hoogste opbrengsten 
leveren op de arbeidsmarkt. De inkomens van afgestudeerden van universitaire 
technische opleidingen liggen niet boven het gemiddelde van universitair afge
studeerden, de inkomens van afgestudeerden uit de sector natuur liggen zelfs 
onder het universitair gemiddelde. Het meest verdienen afgestudeerden van 
medische en juridische opleidingen. Gecombineerd met de eerdere bevindingen 
ontstaat het volgende beeld van natuur en techniek. Studenten in natuur en 
techniek hebben gemiddeld genomen een hogere geschiktheid dan studenten in 
andere opleidingen, ze werken harder maar hebben meer kans op studie-uitval 
en meer studievertraging. Op de arbeidsmarkt ligt hun beloning op het gemid
delde of daaronder. 
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Beleidseffecten 
De analyses van studiekeuzen en hun consequenties werpen licht op de effecten 
van verschillende instrumenten van het onderwijsbeleid. Gevonden werd dat de 
beslissing om te gaan studeren samenhangt met het verwachte toekomstig in
komen. Dit resultaat werd gebruikt om de effecten van beleidsmaatregelen te 
simuleren. Gevonden werd dat de keuze om te gaan studeren nauwelijks wordt 
beïnvloed door de hoogte van de collegegelden. Het vervangen van de basis
beurs door een leningenstelsel heeft een bescheiden effect op de totale deelname, 
maar dit effect is niet gelijk voor leerlingen uit verschillende inkomensgroepen. 
Leerlingen uit de laagste inkomensgroepen zijn het meest gevoelig voor veran
deringen in collegegelden. 
Het huidige systeem van gewogen loting voor medische studenten heeft een 
averechts effect op de deelname aan technische opleidingen. Gevonden werd dat 
veel studenten met technisch talent, en derhalve met gunstige uitgangsposities 
bij de gewogen loting, kiezen voor medische opleidingen terwijl zij daarin niet 
meer kans op studiesucces hebben dan andere studenten. Dit betekent dat tech
nische opleidingen zouden profiteren van een aanpassing van het gewogen lo
ting systeem naar een loting systeem dat geheel gebaseerd is op toeval. 
De beslissing om een lerarenopleiding te volgen is gevoelig voor veranderingen 
in de salarisstructuur. Ook werd gevonden dat de door studenten in lerarenop
leidingen verwachte aanvangssalarissen na het afronden van de studie veel lager 
zijn dan de werkelijke aanvangssalarissen. Een verbetering van de communicatie 
van de werkelijke salarisstructuur zou vele nieuwe studenten naar de leraren
opleiding kunnen trekken. 

Kenmerken van studenten aan het begin van de studie hebben een geringe voor
spellende waarde voor de studieprestaties in de daarop volgende jaren. Het is 
moeilijk om bij aanvang van de studie studenten te identificeren die zullen uit
vallen. Selectie aan de poort gebaseerd op eindexamencijfers geeft geen verbete
ring van het onderwijssysteem. De zelfselectie van studenten lijkt superieur aan 
alle selectie-instrumenten. 
Tussen 1991 en 1995 zijn vele wijzigingen in het stelsel van studiefinanciering 
doorgevoerd. Deze veranderingen lijken met name de keuze tussen wo en hbo 
beïnvloed te hebben van studenten die al eerder hoger onderwijs gevolgd had
den. Zij kozen in 1995 vaker voor het hbo. 




