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Nederlandsee samenvatting 

Inleiding g 

Beslissingenn over scholing moeten worden genomen onder onzekere voorwaarden. De 

meestee scholingsystemen confronteren studenten met een toenemend scala aan keuzes 

naarmatee zij vorderen in hun scholingstraject. In dit proefschrift bestuderen we het risico dat 

verbondenn is aan het investeren in menselijk kapitaal. Dat er risico's aan verbonden zijn, 

heeftt implicaties voor de scholingskeuze, voor het belang van verschillen in opleidingen en 

voorr de werking van de markten voor geschoolde arbeid. Wij maken schattingen van de 

opbrengstpercentagess voor afgestudeerden van één enkele Nederlandse universiteit, in een 

pogingg een manier te vinden waarop de scholing en de marktkrachten verantwoordelijk zijn 

voorr de ongelijkheid in verdiensten binnen opleidingsniveaus in Nederland. Net als in de 

financiëlee markten, waar de variantie in de opbrengsten even belangrijk is als het gemiddelde 

ervan,, maken wij gebruik van de variantie in de opbrengstenvoet om zodoende enig inzicht 

tee krijgen in de risico's waarmee investeerders in hogere opleidingen {menselijk kapitaal) 

geconfronteerdd worden. Wij merkten op dat die risico's betrekking hebben op het kiezen van 

eenn opleiding waarvan men niet zeker weet, welke verdiensten dit zal genereren; eerder 

geeftt het toegang tot een verdeling van die verdiensten. Daarom is een voor de hand 

liggendee stap in het omgaan met de financiële risico's verbonden aan een opleiding om te 

bezienn hoe de verdeling van verdiensten varieert in samenhang met de opleiding. Daarom 

hebbenn wij de spreiding in de verdelingen vastgesteld en we hebben nagegaan of personen 

mett een meer geavanceerde opleiding opschuiven naar een bredere of smallere verdeling 

vann verdiensten. Omdat verschillende opleidingen (en beroepen) verschillende 

waarschijnlijkheidskansenn op succes bieden, hebben wij ook bekeken hoe de arbeidsmarkt 

dezee risico's kan compenseren en of de risico's inderdaad in individuele lonen worden 

gecompenseerd.. Ten slotte stellen we een theoretisch model op waarin scholing een 
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nutswaardee heeft en waarin de beslissing om wel of niet door te gaan met investeren in 

scholingg afhangt van de onzekerheid van de arbeidsmarkt. 

Samenvatting g 

Onzee bijdrage richt zich op scholing als een risicovolle investering - dat wil zeggen: een 

investeringg met een onzeker rendement. Het onderzoek vond plaats in het kader van de 

humanhuman capital theorie. De aandacht werd beperkt tot de voordelen in termen van inkomen, 

daarbijj dus andere voordelen niet zijn beschouwd zonder dat wij op enige manier afbreuk 

willenn doen aan hun belang. In de vijf hoofdstukken beschouwt het proefschrift verschillende 

enn afzonderlijke risicoaspecten van investeringen in goed opgeleide arbeidskrachten. 

Hoofdstukk 2 heeft een tweeledig doel: het analyseren van de opleiding (inclusief 

ongeschiktee opleidingen) en van de effecten van verschillende banen op de lonen voor 

afgestudeerdenn van een Landbouw Universiteit. Daarom zijn parameters van zowel de 

aanbod-- als de vraagkant gebruikt. Volgens onze specificatie wordt de vraagzijde gemeten 

aann de hand van het niveau van de baan en aan de normen van de werkgever die personeel 

inhuurt.. De aanbodskant omvat onder andere opleiding, geschikte opleiding, terreinen van 

studiee en ervaring op de arbeidsmarkt. De belangrijkste resultaten zijn dat opleidingen 

genotenn voor of na een academische opleiding in termen van lonen niet veel verschil 

uitmaken,, terwijl het niveau van de baan een belangrijke variabele is in de structuur van de 

beloningsverschillenn en werkgevers hierin een indicatie zien voor het vermogen om 

toewijding,, inzet en succes te genereren. Wij verklaren deze resultaten rekening houdend 

mett de homogeniteit van dit speciale voorbeeld met uitsluitend afgestudeerden van een 

enkele,, gespecialiseerde universiteit, de Landbouw Universiteit Wageningen. 

Inn hoofdstuk 3 ontwikkelen we een simulatiemodel waar, in plaats van gegeven 

verdienstenn per jaar voor een gegeven opleiding, individuen geconfronteerd worden met 

willekeurigee profielen van verdiensten over hun hele leven, voor twee opleidingsniveaus 

(waarbijj we een standaard profiel voor ervaringsverdiensten uitbreiden met jaarlijkse 

willekeurigee schokken). We bepalen de winstpercentages voor elke verzameling trekkingen 

voorr schokken in levenslange verdiensten, en herhalen dit 100.000 keer. De verdeling van 

hett interne winstpercentage is scheef naar recht, en blijkt te verschuiven naar rechts. De 
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eindconclusiee van dit hoofdstuk beantwoordt de belangrijkste vraag: hoe riskant is het om in 

scholingg te investeren? Uit onze simulatie van vooraf bekende risico's concluderen we dat 

voorr de meeste plausibele waarden van de parameters, de variatiecoëfficiënt in de 

opbrengstpercentagess per opleiding ongeveer 0,3 bedraagt (dat wil zeggen dat de 

standaarddeviatiee ongeveer eenderde van het gemiddelde is). Dit maakt investeren in 

scholingg ongeveer even risicovol als het investeren in een aandelenportefeuille met dertig 

willekeurigg gekozen aandelen op de beurs van New York, op basis van de winsten op 

aandelenn zoals die in het jaar 1970 bekend waren. 

Inn Hoofdstuk 4 richtten we ons op wat de verdeling van inkomsten uit opleiding ons 

kann vertellen over verschuivingen naar verdelingen met diverse varianties. We hebben een 

gerichtt onderzoek uitgevoerd op de data van de Luxembourg Income Studies (LIS) voor 

zevenn landen. We hebben getoetst op systematische patronen door een algemene 

kwadratischee relatie te schatten tussen restinkomensvarianties enerzijds en opleiding en 

leeftijdd anderzijds. Daarbij hebben wij geen aanwijzingen gevonden van eenvoudige relaties 

diee over en binnen landen stabiel zijn. De analyse is uitgevoerd over dwarsdoorsneden, 

meestall over een langere periode en daarom zijn de verschillen in patronen binnen landen 

niett zo moeilijk te accepteren. Het kan wijzen op de effecten van beleidsveranderingen, 

structurelee veranderingen van het opleidingssysteem, of eenvoudigweg op regionale of 

globalee sociaal-politieke en economische factoren binnen een land. Verschillen in de 

patronenn tussen landen zouden kunnen wijzen op zeer verschillende effecten van 

opleidingssystemen,, veroorzaakt door verschillende in de toelatingsregels van scholen en in 

dee structuur van de curricula (bijvoorbeeld brede opleidingen tegenover gespecialiseerde). 

Ditt suggereert dat de opleidingssystemen in verschillende landen nogal verschillend 

functionerenn in het segmenteren van de beroepsbevolking, en dat zo'n verschillende 

segmenteringg in schoolniveaus en schooltypen belangrijke consequenties heeft voor het 

risicoo verbonden met verschillende schoolsystemen. 

Inn Hoofdstuk 5 is het effect van risico op lonen empirisch getoetst. De moeilijkheid is 

natuurlijkk om een risicomaat te vinden. De basisbenadering is om de variantie in lonen rond 

hett gemiddelde te beschouwen in de alternatieven. Risico wordt dan gemeten als de 

variantiee rond het gemiddelde in een groep waartoe het individu behoort: de opleidings- en 

intelligentiecellen.. Het argument is dat individuen gemiddelde lonen kunnen verwachten voor 

alternatievee opleidingen en bewezen vaardigheden, alleen maar door te kijken naar de 

gemiddeldee lonen voor mensen die dat alternatief hebben gekozen en die al op de 
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arbeidsmarktt actief zijn. De variantie rond het gemiddelde, binnen groepen met 

scholingsvaardigheden,, is een mate van onwetendheid, van de onvoorspelbaarheid van 

lonenn en daardoor ook van risico. Met de gegevens over de jaren tachtig en negentig in de 

Verenigdee Staten (NLSY 1979), geven we de basisresultaten weer van risicocompensatie. In 

dee Amerikaanse verzameling van gegevens hebben we getoetst op risicocompensatie in 

lonenn door het risico (en de scheefheid) voor de opleiding-intelligentie cellen. We hebben dat 

gedaann om zo voldoende waarnemingen te bereiken over de mate van risico en de 

scheefheid.. Door jaarcijfers te gebruiken hebben we, voor alle jaren zonder uitzondering, een 

stevigg bewijs gevonden voor een positieve compensatie voor risico en een negatieve 

compensatiee voor de scheefheid. De data maken het mogelijk een 'permanent risico' te 

onderscheiden,, verbonden met aanhoudende verschillen tussen individuen, en een 'tijdelijk' 

risico'' als de variantie in verdiensten voor bepaalde individuen over een bepaalde periode. 

Dee compensatie voor tijdelijk risico is groter dan die voor permanent risico, wat in 

overeenstemmingg is met de stelling dat individuen beter geïnformeerd zijn over deze 

permanentee effecten dan over de voorbijgaande effecten. Als de permanente effecten de 

verschillenn tussen individuen weergeven waarvan zij zich bewust zijn (omdat zij hun 

vaardighedenn en motivatie kennen), zou dit geen risico betekenen en zou geen compensatie 

nodigg zijn. De eindconclusie van dit hoofdstuk beantwoordt de belangrijkste vraag: verschaft 

dee markt enige vorm van compensatie voor risico? Het antwoord is ja. 

Inn Hoofdstuk 6 behandelen we opleiding als een consecutieve keuze die gemaakt 

wordtt onder een toestand van onzekerheid. Naar school gaan heeft een nutswaarde, en het 

schaduwloonn dat behaald kan worden na het verlaten van de school volgt een bepaalde 

stochastischee beweging. Wanneer de beslissing om de school te verlaten eenmaal is 

gemaakt,, is die niet meer terug te draaien en wordt het schaduwloon het loon gedurende het 

werkzamee leven. Wij hebben gevonden dat een toename van het risico (de hoge mate van 

veranderlijkheidd van inkomsten uit werk) een uitstel betekent van de keuze om de school te 

verlaten.. Intuïtief gezien is dit niet erg aantrekkelijk, maar het komt voort uit de aanname van 

onomkeerbaarheid.. Risicomijders hebben er meer moeite mee om van school te gaan. 

Anderzijdss vormt de kans op belangrijke gebeurtenissen die ervoor zorgen dat de lonen sterk 

dalenn en dat het inkomenspercentage zakt, een belangrijk negatief effect op de waarde van 

hett wachten: het stimuleert individuen om eerder te vertrekken. Dit resultaat ligt meer op een 

lijnn met de intuïtieve verwachting van het effect. 
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Afsluitendee opmerkingen en beleidsaanbevelingen 

Inn dit hoofdstuk hebben we een korte en niet-technische samenvatting willen geven van onze 

bijdragenn aan het bepalen van het risico verbonden aan investeringen in hogere opleidingen. 

Misschienn ligt onze bijdrage aan de analyse van de effecten van risico op human capital 

kwestiess meer op het gebied van het verder openen van het onderzoeksveld en het leveren 

vann enkele beginresultaten, dan in het vaststellen van solide nieuwe waarheden. Eigenlijk 

hebbenn we in veel gevallen moeten toegeven dat er nauwelijks literatuur bestaat over 

belangrijkee en relevante thema's. Het bestaan van de risico's is duidelijk, maar we hebben 

geenn simpele stabiele relatie kunnen ontdekken tussen risico en het opleidingsniveau in de 

verschillendee landen. Dit suggereert duidelijk dat de risico-eigenschappen van de 

verschillendee scholingsystemen heel verschillend zijn. We hebben ook aanwijzingen 

gevondenn dat de arbeidsmarkt compensaties genereert, in de vorm van hogere lonen voor 

eenn groter risico, en lagere lonen voor een grotere scheefheid in de verdeling van de 

inkomens.. Onze theoretische en empirische resultaten wijzen erop dat het risico dat men 

neemtt bij het kiezen van een opleiding zeker niet verwaarloosbaar is. Het kan zelfs zijn dat in 

sommigee landen de marktcompensatie wel degelijk gelijk is aan wat individuen vragen. 

Moetenn we ons zorgen maken over die risico's? Het effect van risico en van 

risicohoudingenn ten aanzien van beslissingen over scholingsparticipatie is heel belangrijk 

omdatt deze factoren barrières kunnen vormen die kinderen uit lagere sociale groepen 

kunnenn tegenhouden. Een grotere weerstand tegen het nemen van risico wordt vaak gezien 

alss een mogelijke verklaring voor de lagere scholingsparticipatie vanuit deze groepen. Het 

bestaann van een heterogeniteit in houdingen ten aanzien van risico, in relatie met één enkele 

marktcompensatiee en de omvang daarvan, is zeker een onderzoekslijn die aandacht 

verdient.. De potentiële implicaties van deze resultaten voor het stimuleren van efficiënte 

beslissingenn op het gebied van scholingsparticipatie zijn duidelijk, maar wij haasten ons 

daaraandaaraan toe te voegen dat de getallen die wij gevonden hebben slechts een eerste indicatie 

vormenn van zeer relevante parameters. Het feit alleen al dat wij gevonden hebben dat het 

financiëlee risico van een opleiding gecompenseerd wordt in gemiddelde inkomsten, betekent 

eenn vermindering van dat financiële risico als een factor die mensen ervan weerhoudt aan 

voortgezettee opleidingen deel te nemen. Als de markt voldoende compensatie biedt, zullen 

studentenn er niet van weerhouden worden aan een risicovolle opleiding te beginnen, als de 

inn het vooruitzicht gestelde beloning maar hoog genoeg is - zelfs al zullen sommigen na het 

afrondenn van de opleiding ervaren dat ze er niets mee zijn opgeschoten. 
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Err moet nog heel veel werk worden gedaan. De meest dringende kwestie is om 

rekeningg te houden met de heterogeniteit onder individuen en de selectieve verdelingen in de 

arbeidsmarkt.. Risicovolle opleidingen zullen waarschijnlijk vaker worden gestart door 

mensenn die risico's niet mijden. Ten aanzien van deze kwesties zijn onze gegevens echter 

oppervlakkigg en onze gevolgtrekkingen zijn dan ook speculatief, maar ze vormen dus wel 

eenn interessante uitdaging voor zeer relevant onderzoek. 

Overr een aantal kwesties heeft ons onderzoek baanbrekend werk opgeleverd. Maar voordat 

wijj betrouwbare, stevige conclusies kunnen trekken, moeten sommige kwesties nog nader 

enn herhaald worden getoetst. In termen van het modelleren van de individuele perceptie van 

risicoo en de consequenties ervan voor het gedrag zou het interessant zijn om de aandacht te 

verschuivenn van de theorie over verwacht nut naar de theorie der verwachtingen {prospect 

theory).theory). De eerstgenoemde theorie wordt steeds vaker aangevallen, op a-priori gronden en 

wegenss een gebrek aan prestaties in laboratoriumexperimenten. Maar in empirisch 

onderzoekk is dit nog steeds de belangrijkste benadering. De aantrekkelijkheid van de 

prospecttheoriee is dat deze expliciet ruimte laat voor individuele reacties op de kansen van 

alternatievee uitkomsten, en voor het gebruik van referentiesituaties voor de bepaling van 

winstt en verlies. De prospecttheorie lijkt er klaar voor te zijn om de laboratoriumomgeving te 

verlatenn en te worden gebruikt in empirische toepassingen. Ook kan het de moeite waard zijn 

meerr aandacht te besteden aan het consecutief modelleren van scholingskeuzes, in plaats 

vann die te zien als één enkele keuze voor een levenslang plan. 
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