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Ten geleide

De problemen op de arbeidsmarktzijn geconcentreerdbij de laaggeschoolden.
Extra scholing kan de toestandverbeteren.De CommissieRauwenhofheeft dan
ook gepleit voor invoering van een kwalificatienormin het initieel onderwijs,wat
ertoe moet leiden dat zoveel mogelijk jongeren voldoende toegerust,met een
startkwalificatie, de arbeidsmarktbetreden.Een ondersteunendargument is dat
scholingde economischegroei bevordert.

Op verzoekvan de ministervan Onderwijsen Wetenschappenheefthet Centraal
Planbureauonderzoekgedaannaar de macro−economischeeffectenvan invoering
van een kwalificatienorm.Dit werkdocumentdoet daarvanverslag.Met MIMIC,
het toegepastealgemeen-evenwichtsmodelvan het Centraal Planbureau, zijn
variantengemaaktom de macro−economischekostenen batente kwantificeren.De
belangrijkste kostenpostis een initiële verlaging van het produktievolumevan
bedrijven,omdatminder laaggeschooldenèn hooggeschoolden(de extra leerlingen
en leerkrachten)beschikbaarzijn voor het produktieproces.De opbrengstis een
snellerestijging van de kwaliteit van de beroepsbevolkinggedurendeeen halve
eeuw, wat een snellereproduktiegroeimeebrengt.Per saldo zijn de uitkomstenin
zekere zin teleurstellend.Zij laten zien dat de terugverdienperiodevan deze
investering in menselijk kapitaal erg lang is en het economischerendement
waarschijnlijk laag. Dit betekent niet dat er geen legitieme redenenzijn voor
invoering van eenkwalificatienorm,maardat dezeelders,met namein de verbete-
ring van de arbeidsmarktpositievan laaggeschoolden,moetenwordengezocht.

Het werkdocumentis samengestelddoor A. Nieuwenhuisvan de afdeling Toe-
gepasteAlgemeenEvenwichtsmodellen.

Den Haag,juli 1994 G. Zalm,
directeur
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Een kwalificatienorm in het initieel onderwijs

1 Inleiding

In de discussienota‘Blijven leren: Ontwikkelingsperspectiefvoor de volwassenen-
educatiein bredezin’ van het Ministerie van Onderwijsen Wetenschappen(O&W)
wordt het belangvan bij-, her- en omscholingbenadrukt,medein verbandmet de
komendeverouderingvan de (potentiële)beroepsbevolking.Geconstateerdwordt
dat de deelname aan vormen van volwasseneneducatie(waaronder begrepen
bedrijfsopleidingenen anderevormen van particulier onderwijs) laag is bij die
groependie in het initieel onderwijs slechts een laag kwalificatieniveauhebben
bereikt. Daaromis een hoofdstukvan de nota gewijd aan het jeugdonderwijs.De
gedachtelijkt te zijn dat, als kan wordenbewerkstelligddat ‘ iedereenbeslagenten
ijs komt,’ het later met de participatie in volwasseneneducatieook wel goed zit.
Afgezien daarvan kan extra onderwijs voor laaggeschooldenmeteen al hun
arbeidsmarktkansenvergroten,de socialeen economischeongelijkheidverminderen
en tot hogere produktie leiden. De vraag rijst dan hoe de situatie kan worden
bereiktdat zoveelmogelijk mensenvoldoendebeslagenten ijs komen.

Eén van de voorgesteldemiddelen is verruiming van de leerplicht door de
invoering van een kwalificatienorm, onder gelijktijdig loslaten van de huidige,
starre leeftijdsgrens.Deze norm definieert het aspiratieniveauvoor het in het
initieel onderwijs te behalen opleidingsniveau,primaire startkwalificatie in de
terminologievan de discussienota.Onderhet nieuwebestelzal ‘alles’ in het werk
worden gesteldom te voorkomendat iemandzonderprimaire startkwalificatiehet
initieel onderwijs verlaat, ook als de betreffendepersoonde huidige leerplichtige
leeftijd passeert.Omdat wordt onderkenddat vooral zwakke leerlingen in een
schoolssysteemniet gedijen,moetendan tevensde mogelijkhedentot de combina-
tie van leren met werken worden verruimd. Daartoe is een wijziging van de
Leerplichtwet in voorbereiding die leer/werk-trajecten mogelijk maakt voor
jongerenvanafveertienjaar.

O&W heeft aan het CentraalPlanbureau(CPB) gevraagd‘... enkelescenario’s
op te stellenomtrentde onderwijs-en arbeidsmarkteffectenvan de realisatievan de
voorstellen rond de kwalificatienorm.’ Dit werkdocumentdoet verslag van een
exercitie die daartoe is gedaan.Er zijn varianten gemaakt met MIMIC, 1 het
toegepastealgemeen-evenwichtsmodelvan het CPB. Dit model is toegesnedenop
analysevan de wisselwerkingtussenhet stelselvan belastingenen socialezeker-

1 MIcro Macro model to analysethe InstitutionalContext.
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heid en de arbeidsmarkt,en is niet speciaalontworpenmet analysevan beleids-
varianten op onderwijsgebiedals doel. MIMIC is wel een CPB-model waarin
arbeidwordt onderscheidennaareenaantal(opleidings)categorieën.Gelukkig biedt
MIMIC voldoendeaangrijpingspuntenvoor een analysevan dit specifiekeonder-
deel van het voorgenomenonderwijsbeleid.In de volgendeparagraafwordt enige
nadereinformatieover MIMIC gegevendie in de huidigecontextvan belangis. Op
voorhand zij vermeld dat het model geen beschrijving van traaghedenin de
economiegeeft;de resultatenvan simulatiesmoetendaaromwordenopgevatals de
gevolgen op lange termijn, nadat alle vertragingenzijn uitgewerkt. Voor meer
bijzonderhedenover MIMIC kan de geïnteresseerdelezer terecht bij Gelauff
(1992), die de oorspronkelijkeversie van het model behandelt,en bij Graafland
(1993),die eenbelangrijkewijziging (betreffendehet zoekgedragvan werklozenen
werkgevers)bespreekt;de huidige versievan MIMIC wordt beschrevenin Gelauff
en Graafland(te verschijnen).Voor de kwantificering van de impulsenis in grote
lijnen aangeslotenbij veronderstellingenaangedragendoor O&W.

De inhoud van het werkdocumentis als volgt. Paragraaf2 geeft enkeleover-
wegingendie eenrol spelenbij de vormgevingvan de varianten bij de bespreking
van de uitkomsten.Deze overwegingenbetreffende effectenvan onderwijs en de
manier waaropde gevolgenvan introductie van de beoogdekwalificatienormmet
behulpvan MIMIC kunnenwordennagebootst.Paragraaf3 behandeltheel kort de
exogeneimpulsenen de voornaamsteeffecten.Paragraaf4 geeft de gevolgenvan
extra onderwijs voor de ‘harde kern’ van voortijdige schoolverlaters.Paragraaf5
plaatst een aantal kanttekeningenbij de uitgevoerdeexercitie. In twee bijlagen
komende impulsenen effectenuitvoerigeraande orde.

2 Overwegingen

2.1 De effecten van onderwijs

Mensen verschillen van elkaar in aangeborentalenten. Hier gaat het om de
verschillenin het vermogenkenniste verwerven.

Volgens een cynische kijk op onderwijs wordt in het onderwijs geen kennis
verworven die economischewaardeheeft. Het schoolsysteemis alleen maar een
uiterst kostbaar screening device, waarin personen worden gerangschikt naar
aangeborentalenten.Bij het verdelenvan de banenkomende meestgetalenteerden
vooraanin de rij te staan,de minst getalenteerdenachteraan.

Het onderwijsvervult ongetwijfeldde functie van screeningdevice. Maar als dit
de enige functie was die het schoolsysteemmoest vervullen, dan zoudener wel
anderewegenzijn gevondenom hetzelfdeop goedkoperemanier te bereiken.Het
lijkt realistisch ervan uit te gaan dat (een deel van) de opgedanekennis wel
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degelijk waarde heeft in het economischverkeer. Uitgaven aan onderwijs zijn
investeringenin menselijkkapitaal.

De verschillenin aangeborentalentenmakendat met gelijke inzet van eigentijd
en van onderwijsdienstenin dezelfdetijdsspannesommigenmeer kennis weten te
verwervendan anderen:scholingbrengtniet alleenaangeborenverschillenaanhet
licht, maar vergroot tevensde verschillen tussenindividuen. Daarom wordt aan
kinderen van dezelfdeleeftijd onderwijs van verschillendniveau aangeboden,na
selectieen zelfselectietijdens eerderescholing. Extra aandachtvoor laagbegaafde
leerlingen in relatief dure onderwijsvormen,zoals het speciaalonderwijs en het
individueel beroepsonderwijs,heeft (onder meer) als bedoeling de aangeleerde
verschillenbinnenzekeregrenzente houden.

Rationele individuen nemen zoveel onderwijs tot zich dat de kosten van de
laatstgenoteneenheidpreciesopwegentegende opbrengsten.Onder aannemelijke
veronderstellingenwordt dit punt door minderbegaafdenop jongereleeftijd bereikt
dan door hoogbegaafden.Net als bij verzekeringenis er sprakevan zelfselectie:
juist diegenendie er profijt van verwachten,blijven deelnemenaanhet onderwijs.
In Nederlandgeldt echter een leerplicht en mag niemandonder de leeftijd van
zestienhet (voltijdse) onderwijsverlaten.

Onderwijs wordt gezien als een merit good en wordt daaromzwaar gesubsi-
dieerd. In Nederlandzijn de subsidieszo hoog dat voor alle opleidingenin het
bekostigdeonderwijs het private rendementbeduidendhoger ligt dan het maat-
schappelijkerendement(Koss-Fiszer, 1988). In 1985 stak het maatschappelijke
rendementvan drie leerroutes,lbo ⇒ mbo, mavo⇒ mbo en mo ⇒ hbo, ongunstig
af bij dat van andereopleidingen.

De hierbovenbedoelderendementsberekeningenmaken gebruik van gegevens
over loonverschillentussenmensenmet verschillendehoogstevoltooide opleiding
en over de kosten om dat opleidingsniveaute bereiken.Ze zijn onvermijdelijk
gebaseerdop een groot aantal veronderstellingen,waarvan de geldigheid kan
worden betwist, en ze hebben zekere beperkingen.2 Niettemin verschaffen ze
nuttige informatie.Men kan er echterniet zondermeeruit afleidenwat het (private
en maatschappelijke)rendementis van verplichteextra scholingvoor personendie
in een vroeg stadium het onderwijs hebben verlaten (of: dreigen te verlaten).

2 De werkloosheidsvoetis lager naarmatehet opleidingsniveauhoger is, maar in de rende-
mentsberekeningenis aande opbrengstenkantgeenrekeninggehoudenmet eenverminderde
kans op werkloosheid.Het rendementvan de drie leerroutesgenoemdaan het eind van de
vorige alineazou hogeruitkomenals dat wèl werd gedaan.Verderis het heelgoeddenkbaar
dat eenbetereopleiding leidt tot groterehuishoudelijkeproduktie.Maar omdatde huishou-
delijke produktieniet stelselmatigwordt gemeten,wordt zeldenrekeninggehoudenmet deze
opbrengstenvan scholing.Van consumptieveaspectenvan scholing,het plezier dat mensen
wellicht hebbenin het volgen zèlf van onderwijs, is eveneensgeabstraheerd,net als van de
bijdrageaaneen‘volwaardigerburgerschap’in sociaalen cultureelopzicht.
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Immers, redelijkerwijs mag worden veronderstelddat dezengemiddeldgenomen
een geringer leervermogenhebben dan degenendie wèl een hogere opleiding
hebbenvoltooid (of eigenerbewegingvan plan zijn te voltooien). Dit betekentdat
een relatief grote inspanningvereist is om hen alsnogtot een hoger niveau op te
leiden. (Anders gezegd,waarschijnlijk is er sprakevan dalendemarginale rende-
menten, zodat het rendementvan extra scholing lager ligt dan het gemiddelde
rendementop de eerdergenotenscholing.)Zelfs als dat lukt, zullen de betrokkenen
nog steedsniet in alle opzichtengelijk zijn aan degenendie in kortere tijd, met
minder inspanningen ondersteuning,hetzelfdeniveau hebbenweten te bereiken.
Zo is te verwachtendat zij naarverhoudingin veel geringerematedeelnemenaan
vervolgonderwijs,al dan niet niveauverhogend.In ieder geval is aannemelijkdat
verplichteadditionelescholing(voor jongerendie ‘voortijdig’ het onderwijssysteem
dreigen te verlaten) in een aantal gevallen in de plaats komt van onderwijs dat
andersna verloopvan tijd vrijwillig zou zijn gevolgd.

2.2 Introductie van een kwalificatienorm

Op dit momentis er eenleeftijdsgrensgesteldaande leerplicht: voltijds onderwijs
van het zesdetot en met het zestiendelevensjaar, op zestienjarigeleeftijd minstens
deeltijdonderwijs(tweedagenin de week,of ééndag in gevalvan eenleerovereen-
komst in het kader van het leerlingwezen).Overwogenwordt de starre leeftijds-
grens te vervangendoor een kwalificatienorm:niemandhet initieel onderwijs uit
zonder een startkwalificatie. Iemand wordt geacht over een startkwalificatie te
beschikkenals hij/zij eenvan de volgendeopleidingenmet succesheeftvoltooid:

− primair leerlingwezen;
− K(ort)-mbo;
− de eerstetweeleerjarenvan het mbo;
− havo/eerstevijf leerjarenvan het vwo.

Voorts wordt overwogen aan personenvanaf de leeftijd van veertien jaar in
individuele gevallen en na individuele beoordelingde mogelijkheid te geven tot
duale vormen van onderwijs, dat wil zeggenmet een sterke praktijkcomponent
(combinatievan werkenen leren).

De hierboven gegevendefinitie van startkwalificatie vereist dat na de basis-
schoolminstensvijf jaar vervolgonderwijsmet succeswordt gevolgd.Zonderzitten
blijven betekentdat: onderwijs volgen tot en met het leerjaarwaarin je zeventien
wordt. Voor de meestenkomt introductievan de kwalificatienormfeitelijk dus neer
op verlengingvan de leerplicht; dit geldt in het bijzondervoor de zwakke leerlin-
gen die in de huidige situatiezonderstartkwalificatiehet onderwijsverlaten,zeker
als ze eenkeer (of vaker) zijn blijven zitten. Daarnaastkomt er een ruimerekeus
uit vormenwaarinde leerstofwordt aangeboden.De nieuwevormenwordengeacht
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betergeschiktte zijn voor degenendie in het bestaandestelseluit de boot (dreigen
te) vallen.

Het niveau van dezekwalificatienorm is ambitieusen waarschijnlijk voor een
groep jongeren te hoog gegrepen.Voor de minst getalenteerdenkan worden
volstaanmet eenopleiding tot assistentsniveau,hetgeenvier jaar vervolgonderwijs
vereist.

2.3 Analyse met behulp van MIMIC

In MIMIC wordenenkelesoortenarbeidonderscheiden.De indeling is, behalveop
éénpunt (zie hieronder),gebaseerdop het hoogstbehaaldeopleidingsniveauen op
de opleidingsrichting.De scholingskeuzezèlf is in MIMIC echterniet geëndogeni-
seerd;tot de exogenevariabelenwaarmeehet model wordt gevoed,behoort dan
ook de potentiële beroepsbevolkingonderscheidennaar categorie. Bijgevolg is
MIMIC niet geschiktvoor de analysevan onderwijsbeleidwaarbij wordt gepoogd
door veranderingvan prikkels3 invloed uit te oefenenop de vrijwillige keuzesdie
jongerenmakenop het gebiedvan scholing als ze eenmaalniet meer leerplichtig
zijn. Maar zoalshierbovenal is aangegeven,komt introductievan de kwalificatie-
norm de facto neer op verlengingvan de leerplicht, in het bijzondervoor zwakke
leerlingen die met weinig scholing het onderwijs dreigen te verlaten. Met enige
moeitekunnende gevolgenhiervanwordenvertaaldin veranderingvan de waarden
van exogenevariabelen,4 waarnahernieuwdeoplossingvan het model de gevolgen
voor de endogenevariabelengeeft.

Bij de indeling naar soort arbeid in MIMIC worden twee opleidingsniveau’s
onderscheiden,Laag en Hoog. Hoog is verder gesplitst in de drie richtingen
Technisch, Economisch en Verzorgend. Tot Technisch worden gerekend alle
personenmet eentechnischeopleidingop middelbaaren hogerniveau;Economisch
en Verzorgend zijn analooggedefinieerd.Laag is het aggregaatvan personenmet
niet meer dan een voltooide basisopleiding(het niveau Lager), uitgebreid lagere
opleiding of middelbaaralgemeneopleiding. Laag is gesplitstin Laag1en Laag2.
De indeling is echterniet gebaseerdop de hoogstevoltooideopleiding,maarop het
verdiendeloon in 1989. Personenmet een loon lager dan 115% van het wettelijk
minimumloon zijn tot Laag1 gerekenden de overigen tot Laag2. Getalsmatig
betekentdit dat eenderdevan de beroepsbevolkingin de categorieLaag tot Laag1

3 Bijvoorbeeldvia eigenbijdragenof via invoeringvan eensysteemmet vouchers.

4 Dezeweg kan ook wordenbewandeldbij (exogene)veranderingenin prikkels, als met een
apart model het effect op scholingskeuzeskan worden geraamd.De aanpak is echter
inadequaatals er eenwisselwerkingtussenonderwijssysteemen economiebestaat.
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is gerekend.5 De categorieLaag1 vormt echt de ‘onderkant’ van de arbeidsmarkt,
de groepwaar de problemengeconcentreerdzijn: lage participatiegraad,hogemate
van arbeidsongeschiktheid,hogewerkloosheid,lage loonvoeten eenin verhouding
daarmeehogewerkloosheidsuitkering.Laag2onderscheidtzich op dezepuntenveel
mindervan Hoog.

Zoals elke discrete indeling in categorieëndoet ook deze indeling slechts in
beperktemate recht aan de feitelijke ongelijksoortigheidvan arbeid. Binnen elke
categoriebestaatnog veel heterogeniteitin individuele kwaliteit (produktiviteit). In
MIMIC is hiermeerekeninggehouden,en wel door per scholingstypeeenverdeling
van personennaarkwaliteit te postuleren.6

Bij de arbeidsaanbodbeslissingworden in MIMIC alleen de categorieënLaag en
Hoog onderscheiden.De verdereopsplitsingin Laag1 en Laag2 en, van Hoog, in
de drie richtingengebeurtmet exogeneverdeelsleutels.De gezinssituatiespeelteen
belangrijkerol bij de arbeidsaanbodbeslissing.Het arbeidsaanbodvan kostwinners
en van alleenstaandenis volgensempirischonderzoekslechtsweinig gevoeligvoor
economischeprikkels en is daaromexogeengehouden.Het arbeidsaanbodvan (de
meeste)partnersis endogeen.Thuiswonendejongerenwordenin MIMIC behandeld
als alleenstaanden.

Aan de vraagkant van de arbeidsmarktis de werkgelegenheidvan de sector
Overheidexogeen,zowel qua niveauals qua samenstelling.De sectorBedrijven is
gesplitst in zes bedrijfstakken.Twee daarvan,Delfstoffenwinningen Woningbezit,
zijn heelklein op het punt van werkgelegenheid,die danook exogeenis gehouden.
Voor de overige vier bedrijfstakken, Exposed, Sheltered, Bouwnijverheid en
Kwartaire diensten, zijn in MIMIC produktiefunctiesgespecificeerdmet zeven
produktiefactoren,te weten de vijf soortenarbeid, kapitaal en onderlingeleverin-
gen.De vraagnaarproduktiefactorenvolgt uit de veronderstellingvan kostenmini-
malisatie(winstmaximalisatie).

De beschrijving van de arbeidsmarktwordt gecompleteerdmet een blok voor
loonvorming. De macro loonvoet is gemodelleerdals de uitkomst van onderhande-
lingen tussenvakbond en werkgever. De replacementrate, dat is de verhouding
tussen werkloosheidsuitkeringen loonvoet, is een belangrijke variabele in de
resulterendeloonvergelijking. De loonuitkomst leidt niet tot ruiming van de
arbeidsmarkt:in een evenwicht bestaater werkloosheid.Daarnaastis er voor de

5 Werkzamepersonenzijn ingedeeldop grond van hun (uur)loon, werkzoekendenzonder
baanop basisvan hun opleiding: degenenmet niet meer dan een voltooide basisopleiding
zijn tot Laag1gerekend.In het centralepad is de verdelingvan Laag over Laag1en Laag2
constantgehouden.
6 In feite wordt de lognormaleverdelinggebruikt.
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deelmarkt van elke soort arbeid een matching proces gespecificeerddat het
zoekgedragvan werklozen en werkgeversbeschrijft. Spanningenop deelmarkten
kunnenleiden tot bijstelling van het macro onderhandelingsresultaat;loondifferen-
tiatie is het gevolg. In het matchingprocesspeeltde heterogeniteitper categorie
een rol. Bij Laag1 komen velen niet in aanmerkingvoor een baan omdat hun
produktiviteit zo laag is dat ze niet eenshet minimumloon terugverdienen,bij de
anderecategorieëndoetdat verschijnselzich in veel minderematevoor.

De bovenstaandebeschrijving van MIMIC is weliswaar summier, maar geeft
niettemin aan welke aangrijpingspuntenhet model biedt voor een analysevan de
gevolgenvan invoeringvan eenkwalificatienorm.

Introductie van de beoogdekwalificatienorm betekentdat een aantal jongeren
langeronderwijsblijft volgen, met eendirect effect op de omvangvan de (poten-
tiële) beroepsbevolking:het arbeidsaanbodvan laaggeschooldealleenstaanden
wordt kleiner.

Daarnaastzijn er gevolgenvoor de kwaliteit van de beroepsbevolking.In de
voorstellenligt het niveauvan eenstartkwalificatietamelijk hoog, in de buurt van
de grens tussenLaag en Hoog. Bij de vormgeving van de variant is er voor
gekozenhet behalenvan een startkwalificatieniet gepaardte laten gaanmet een
overgang van Laag naar Hoog.7 Dit betekentdat de kwaliteitsstijging tot uitdruk-
king moet worden gebracht in een verhoogdekwaliteit van de personenin de
categorieLaag. Een belangrijke vraag is hoe sterk dit effect is. Eén overweging
hierbij is dat de introductie van de kwalificatienorm kan worden gezien als een
marginalescholingsinspanningvoor eengroepdie er al blijk van heeftgegevenniet
over een sterkewil of een groot vermogentot verder leren te beschikken.In het
slechtstegeval leidt de maatregelalleenmaartot diploma-inflatie.

Eén manierom de gemiddeldekwaliteit van Laag te verhogenis door te veron-
derstellen dat een aantal personenovergaat van Laag1 naar Laag2. Het lijkt
realistisch dat dit effect zich zal voordoen.Aanvankelijk zal de omvang ervan
beperktzijn; maarde effectencumuleren,zodatop termijn het aandeelvan Laag1
toch aanmerkelijkkleiner kan worden. Daarnaastzal de kwaliteit van Laag1 en
Laag2 zèlf toenemen,omdat het aantal jaren scholing per persoonhoger komt te
liggen. Hiermeekan rekeningwordengehoudendoor ophogingvan de gemiddel-
den van de dichtheidsfunctiesdie de verdeling van de produktiviteiten binnen
Laag1en Laag2weergeven.

Introductie van de kwalificatienormbetekentverder dat sommigenna het toch
nog behalenvan de startkwalificatievoor vervolgonderwijszullen kiezenen uitein-

7 Voor de uitkomstenis dat van ondergeschiktbelang.Zoals hierbovenal vermeld is er op
de arbeidsmarktruwweg sprake van een tweedeling met Laag1 aan de ene kant en de
overigecategorieën aande anderekant.
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delijk zullen doorstromennaar een van de drie categorieënbinnen Hoog. De
omvangvan dit effect magop grondvan de overwegingenin Paragraaf2.1 beperkt
wordenverondersteld.Bij de berekeningenis er geheelvan geabstraheerd.

Naastdezeeffectenop omvangen samenstellingvan de beroepsbevolkingheeft
introductie van een kwalificatienorm natuurlijk gevolgen voor de overheids-
uitgaven, zowel materieel als personeel,en voor de werkgelegenheidin het
onderwijs.Omdatook dezegroothedenin MIMIC exogeenzijn, kunnende effecten
eenvoudigwordenverwerktals eenmaalis bepaaldhoegroot ze zijn.

3 Impulsen en effecten

3.1 Impulsen

Bij de berekeningenis aangenomendat het bestaandeonderwijsstelselblijft zoals
het is. De leerlingenaantallenen de aantallen schoolverlaters,gediplomeerden
ongediplomeerd,ontwikkelen zich conform de Referentieraming1993 van O&W.
Voortijdige schoolverlaters, dat zijn allen die zonderstartkwalificatiehet bestaande
onderwijs verlaten, worden met ingang van 1992 opgevangenin een fictieve
nieuweschoolsoort,die vijf leerjarentelt: twee jaar basisvorming,eenschakeljaar,
daarnaéén jaar assistentopleidingof twee jaar ‘basisberoepsopleiding’.Daarvan
worden er maximaalvier doorlopen.Met het voltooien van de basisberoepsoplei-
ding is eenstartkwalificatiebehaald.Het is echterniet realistischte veronderstellen
dat dit niveau binnen ieder’s bereik ligt. Degenendie met heel weinig vooroplei-
ding instromen,wordengestimuleerdtot het behalenvan het niveauvan assistent.
Voor de overigen is een volwaardigestartkwalificatiehet nagestreefdedoel. Voor
de meestendie erin terechtkomen, is dezeopleiding de laatstevorm van initieel
onderwijsdie ze volgen. De effectenvan eventuelebijscholing van jaargangendie
het onderwijsal eerderhebbenverlaten,blijven buitenbeschouwing.

Van de jongerenin de nieuweopleidingzal eendeel in aanmerkingkomenvoor
een studiebeurs.Bij de berekeningenis echtergeenrekeninggehoudenmet extra
overheidsuitgavenvoor studiefinanciering en de dekking daarvan, omdat de
effecten op voorhandklein (in verhoudingtot die van de andereimpulsen) zijn
ingeschat.Men kan het zo stellendat de uitkomstenhorenbij eensysteemwaarin
door lump sum transfers binnen de sector gezinnen,van niet-studerendennaar
studerenden,in het levensonderhoudvan de extra leerlingenmet studiebeurswordt
voorzien,zonderdat de macroconsumptieof enigeanderemacrogrootheidwordt
beïnvloed.

De extra scholingsinspanningleidt tot een beter opgeleideberoepsbevolking,
waarvoorwel kostenmoetenwordengemaakt.De impulsenen de effectenzijn dan
ook gegroepeerdonder twee hoofden, kosten en opbrengsten. Hier worden ze
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slechts kort besproken.Bijlage A geeft een uitvoeriger verantwoordingvan de
impulsen,terwijl in Bijlage B de effectenmeerin detail wordenweergegeven.

Kosten

Een belangrijkekostenpostwordt gevormddoor de reductievan het arbeidsaanbod
als tegenhangervan de hogereonderwijsdeelname.O&W heeft veronderstellingen
aangedragenover de instroom in en de doorstroomdoor de nieuwe opleiding,
alsmedeover de verdeling van de leerlingenover voltijds en duaal onderwijs. In
grote lijnen op basis van deze veronderstellingenis het aantal leerlingen in de
nieuweopleidingna de aanloopfasegeschatop 150 dzd personen,bij eenjaarlijkse
instroomvan 75 dzd personen.Gemiddeldverblijven de leerlingendus twee jaar in
de nieuwe ‘schoolsoort’. Een derde volgt voltijds onderwijs, de overige twee
derdenvolgendualeopleidingen,met ééndagper week in de schoolbankenen vier
dagen werkend leren. Het negatieve effect op de beroepsbevolkingblijft dan
beperkttot 70 dzd arbeidsjaren.

Als gunstig neveneffectvan de scholingsinspanningis rekeninggehoudenmet
lagerearbeidsongeschiktheidonderlaaggeschoolden,en wel 8 dzd personenminder
na tien jaar oplopendtot 13 dzd minder na vijfentwintig jaar. De effectenhiervan
wordenniet apart vermeldmaarzijn samengenomenmet die van de vermindering
van het arbeidsaanbod.

De overheidsuitgavenper leerling in de voltijdse variant bedragen7,5 dzd gld
per jaar. Tot de kostenvoor het individu behoortdaarnaasthet gederfdeinkomen,
wat maatschappelijkgezien overeenkomtmet het produktieverliesdat voortvloeit
uit de onttrekkingvan dezepersonenaande beroepsbevolking.Hiermeewordt door
het model rekeninggehoudenvia de reductievan het arbeidsaanbod.(Gewaardeerd
tegen de minimumjeugdloneninclusief werkgeverslastenbedraagthet produktie-
verlies ongeveer15 dzd gld per voltijdsleerling per jaar, in prijzen van 1992. De
totale kostenvoor de maatschappijkomendan uit op 22,5dzd gld per leerling per
jaar.)

Op grond van recentonderzoek(De Vries en Heere,1993) kunnende kosten
per deelnemerin het primair leerlingwezenvoor bedrijvenwordengeschatop ruim
15 dzd gld per jaar, exclusief afdrachtenen subsidiesen exclusief loonkostenen
bijdrage aan de produktie van de leerlingen;cijfers voor Duitsland bevestigendat
bedrijvenaanmerkelijkekostenmakenin een duaalonderwijssysteem,zie Harhoff
en Kane (1993). Daarnaastkomen nog ongeveer4,5 dzd gld per leerling voor
rekeningvan de overheid.In de berekeningenmet MIMIC zijn alle kostenvan het
additionele duale onderwijs bij de overheid geboekt. De overheidsuitgavenper
leerling in de duale variant zijn gesteld op 20 dzd gld per leerling per jaar.
(Gevoegdbij het produktieverliesvan 3 dzd gld − een vijfde van 15 dzd gld −
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bedragende kostenvoor de maatschappijdus 23 dzd gld per leerling per jaar. Dit
bedragis nagenoeggelijk aandat voor leerlingenin de voltijdse variant.)

Onderdezeveronderstellingenbelopende extra overheidsuitgavenongeveer2,4
mld gld, waarvan0,4 mld materiëleoverheidsconsumptieen 2,0 mld gld personele
uitgaven.Van dat laatstebedragworden28 dzd hooggeschooldenals leerkrachtin
dienst van de overheid aangesteld,die dus niet langer beschikbaarzijn voor
produktiein bedrijven.

Opbrengsten

De gevolgenvan de extra scholingsinspanningzijn tot uitdrukking gebrachtin een
hogere kwaliteit (produktiviteit) van de categorieLaag. Na tien jaar bedraagtde
stijging 2¼%, vijftien jaar later is dat 6¼%. Deze schatting is gebaseerdop de
extra jarenonderwijsgevolgddoor personenin de categorieLaag;eenlangsandere
weg verkregenschattingis daarmeegoed in overeenstemming(zie Bijlage A). De
kwaliteitsverhoginguit zich voor eendeel in eenverschuivingvan 30 dzd personen
per vijf jaar van Laag1 naar Laag2. Daarnaastis de gemiddeldekwaliteit van
Laag1na tien (vijfentwintig) jaar 1¾% (2%) hoger, terwijl bij Laag2dezeeffecten
achtereenvolgens2½%en 8½%bedragen.

3.2 Effecten

Effecten worden gegevenin de vorm van afwijkingen van een referentiepad.De
nieuweopleiding wordt geachtin 1992 van start te zijn gegaan.De cumulatievan
effecten van een permanent hogere scholingsinspanningnoopt tot een lange
tijdshorizon bij oordeelsvormingover de wenselijkheid ervan. Tabel 1 geeft de
effectenna tien perioden(jaren), ‘in het jaar 2002’, en na vijfentwintig perioden,
‘in het jaar 2017’.8

8 Zelfs dezehorizon ligt niet ver genoegom alle effectenvan de maatregelmeete kunnen
nemen,want pasna eenhalveeeuwis de heleberoepsbevolking‘ververst’ door cohortendie
alle met de eis tot behalenvan eenstartkwalificatiete makenhebbengehad,en treedtgeen
verdereveranderingop in het verschil in kwaliteit van de beroepsbevolkingtussende variant
en het centralepad.
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Kosten

De eerstetwee kolommen van Tabel 1 geven het gecombineerdeeffect van de
impulsen (afzonderlijk gepresenteerdin Bijlage B) die tezamende kostenkant
vormen van introductie van de kwalificatienorm,na tien en na vijfentwintig jaar.
De kostenbestaanuit eenreductievan het aanbodvan laaggeschooldearbeid,extra
materiële overheidsconsumptieen extra werkgelegenheidbij de overheid van
hooggeschooldeleerkrachten.Heel kort kan de uitkomst als volgt worden geken-
schetst. De hogere produktie van menselijk kapitaal door de inzet van extra
leerlingen,-krachtenen -middelengaat (per saldo) ten koste van de werkgelegen-
heid en van de produktievan bedrijven,die dus relatief schaarserwordt en daarom
in prijs stijgt. De lagerewerkgelegenheidin bedrijvenwordt deelsgecompenseerd
door hogerewerkgelegenheidbij de overheid (niet in de tabel opgenomen).Per
saldo daalt de werkloosheidenigszins,in het bijzonder bij laaggeschooldenten
gevolge van de reductie van het arbeidsaanbod.Het financieringstekortvan de
overheidstijgt, het overschotop de lopenderekeningvan de betalingsbalansdaalt.
Veel effectenzijn na vijfentwintig jaar relatief kleiner dan na tien jaar. Dit hangt
samenmet het feit dat de negatieveimpuls op het arbeidsaanbodconstantis in
absolute termen, hetgeenbij een stijgendeberoepsbevolkingin het centralepad
betekentdat hij relatief kleiner wordt.

Opbrengsten

De derdeen vierdekolom gevenhet gecombineerdeeffect van de overigeimpulsen
(afzonderlijk gepresenteerdin Bijlage B), die tezamende opbrengstenkantvormen
van introductie van de kwalificatienorm, na tien en na vijfentwintig jaar. De
opbrengstbestaatuit eenkwaliteitsstijgingvan de categorieLaag in de (potentiële)
beroepsbevolking,deels door een kwaliteitsstijging binnen Laag1 en Laag2
afzonderlijk,deelsdoor eenverschuivingvan Laag1naarLaag2.De produktievan
bedrijvenkomt hogeruit, evenalsde werkgelegenheid;met het verderoplopenvan
de kwaliteit van de beroepsbevolkingneemthet effect op de produktie toe (extra
onderwijs leidt, in elk geval over de beschouwdeperiode,tot hogeregroei), maar
dat op de werkgelegenheidjuist af (omdat de arbeidsproduktiviteitverder stijgt).
Een deel van de opbrengstenlekt weg, omdat Nederlandbereid is tegen lagere
prijzen aan het buitenland te leveren (ruilvoetverlies). Het arbeidsaanbod,de
werkgelegenheiden de werkloosheidvan Laag1 komen drastisch lager uit, het
tegenovergesteldedoet zich voor bij Laag2. De macro werkloosheid is in het
vijfentwintigste jaar nagenoegonveranderd.Het financieringstekortis iets lager en
het overschotop de lopenderekening iets hoger dan in het centralepad. Deze
effectennemennog gedurendeeen kwart eeuw in omvangtoe als gevolg van de
voortgaandeextraaccumulatievan menselijkkapitaal.
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Totale effect

De vijfde en zesde kolom, tenslotte, geven het gecombineerdeeffect van alle
impulsenna tien en na vijfentwintig jaar. De arbeidsmarktpositievan Laag1is sterk
verbeterd:hogere loonvoet, drastischlagere werkloosheidsvoet.Bij Laag2 is het
beeld gemengd: hogere loonvoet, maar ook hogere werkloosheidsvoet.Macro
gezienis het beeldeveneensgemengd.Aanvankelijk is het effect op de produktie
van bedrijvennegatief,als gevolgvan het feit dat het arbeidsaanbodvoor bedrijven
initieel met 60 dzd laaggeschooldeen 28 dzd hooggeschooldearbeidsjaren(leraren)
is verminderd.Na vijfentwintig jaar is er evenwel sprakevan een licht positief
effect. Extra scholing leidt dus, in elk geval over de beschouwdeperiode, tot een
hogere groeivoet van de produktie van bedrijven. De arbeidsproduktiviteit in
bedrijven komt na een kwart eeuw 1¼% hoger uit, bij een werkgelegenheiddie
ruim 1% lager ligt. De werkloosheidis per saldoslechtslicht gedaald,minder dan
wellicht verwachtlouter op grond van de negatieveschokvoor het arbeidsaanbod.
Dit heeft te maken met het feit dat de werkloosheidin MIMIC een evenwichts-
verschijnsel is. Het financieringstekortvan de overheid is hoger9 bij een lager
overschotop de lopenderekeningvan de betalingsbalans.Men kan dus stellendat
de hogere scholingsinspanningresulteert in een vergroting van de voorraad
menselijkkapitaal(wat door geenenkelestatistiekwordt geregistreerd)aande ene
kant, maar aan de anderekant in een hogereoverheidsschulden een geringere
voorraadbuitenlandsedeviezen.Uit de resultatenblijkt dat de terugverdienperiode
van de investeringerg lang is. Het rendementlaat zich niet eenvoudigbepalen.
Kwalitatief zijn de uitkomstenin overeenstemmingmet de berekeningenvan Koss-
Fiszer (1988), die laten zien dat het private (in engezin gedefinieerde,economi-
sche)rendementvan scholingduidelijk hoger ligt dan het maatschappelijkerende-
ment, dat relatief laag is juist bij de opleidingen die in het huidige kader van
belangzijn.

4 Extra onderwijs voor de harde kern van schoolverlaters

De categorieLaag1heeft veruit de slechtstepositieop de arbeidsmarkt.Zij hebben
niet alleen de kleinste kans op een baan (en de grootste kans op een arbeids-
ongeschiktheidsuitkering)omdat de produktiviteit van velen laag is in verhouding
tot het minimumloon,maarzij hebbenook de zwaksteprikkel tot werkenomdatde
werkloosheidsuitkeringhoog is in verhoudingtot het loon dat ze kunnenverdienen.
Door extra scholing wordt op alle fronten winst geboekt,meer dan bij de andere

9 De variant kan natuurlijk budgettair neutraal worden gemaaktvia bezuinigingenen/of
extrabelastingen.Maar omdatverschillendemanierenvan financieringniet dezelfdeeffecten
sorteren,is hiervanafgezien.
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Tabel 1 Macro-economischeeffecten

‘Kosten’ ‘Opbrengsten’ Totaleeffect

10 25 10 25 10 25

Procentuelemutaties
Prijzen
Arbeid 1,9 1,6 −0,4 −0,3 1,6 1,3

laag1 2,0 1,6 −0,5 0,8 1,5 2,6
laag2 2,0 1,7 0,1 2,2 2,1 3,9
hoog 2,0 1,6 −0,6 −1,4 1,4 0,3

Produktiebedrijven 1,7 1,6 −0,7 −1,4 1,0 0,2
Consumptie 1,1 0,9 −0,5 −0,8 0,6 0,1

Volumina
Gezinsconsumptie −0,1 0,1 0,3 0,5 0,2 0,6
Overheidsconsumptie 1,3 1,3 - - 1,3 1,3
Investeringen −0,9 −0,7 0,4 0,9 −0,4 0,2
Export −1,6 −1,2 0,8 1,2 −0,9 −0,0
Import 0,2 0,3 0,1 0,1 0,3 0,4
Produktiebedrijven −1,5 −1,2 0,8 1,4 −0,7 0,2
Werkgelegenheidbedrijven −1,7 −1,2 0,5 0,1 −1,2 −1,1

laag1 −2,9 −2,3 −1,6 −12,2 −4,6 −15,1
laag2 −3,2 −2,7 2,3 3,2 −0,9 0,8
hoog −0,8 −0,7 0,2 0,6 −0,7 −0,1

Arbeidsaanbodpersonen −1,1 −0,8 0,0 0,1 −1,0 −0,7
Arbeidsaanboduren −1,1 −0,8 0,0 0,1 −1,1 −0,7

Absolutemutaties
Kengetallen
Werkloosheidsvoet −0,3 −0,4 −0,4 0,0 −0,7 −0,4

laag1 −0,5 −1,0 −7,1 −17,5 −7,5 −17,8
laag2 −0,4 −0,8 2,1 8,7 1,7 7,7
hoog −0,1 −0,2 −0,1 −0,6 −0,3 −0,7

Inactieven/actieven 0,8 0,1 −0,8 0,0 0,0 0,2
Replacementrate 0,1 −0,1 −1,9 −3,5 −1,9 −3,4
Gemiddeldedruk 0,3 0,1 −0,1 −0,1 0,2 0,1
Marginaledruk 0,3 0,1 −0,1 −0,1 0,2 0,0
Belastingena 0,1 0,1 −0,0 0,1 0,1 0,2
Socialepremiesa 0,1 −0,1 −0,1 −0,1 −0,0 −0,1
Collectieveuitgavena 1,3 1,5 −0,4 −0,6 0,9 0,9
Financieringstekorta 1,1 1,5 −0,3 −0,6 0,9 0,9
Saldolopenderekeninga −0,6 −0,5 0,2 0,3 −0,5 −0,3

a In procentenvan het nettonationaalinkomen.
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Tabel 2 Macro-economischeeffecten: bijdrage via de harde kern van
schoolverlaters

na 10 jaar jaar na 25 jaar jaar

Procentuelemutaties

Prijzen

Arbeid 0,2 −0,1

laag1 0,2 1,6

laag2 −0,3 −0,6

hoog 0,2 −0,5

Produktiebedrijven 0,2 −0,3

Consumptie 0,1 −0,2

Volumina

Gezinsconsumptie −0,0 0,0

Overheidsconsumptie 0,5 0,5

Investeringen −0,0 0,3

Export −0,2 0,3

Import 0,1 0,1

Produktiebedrijven −0,2 0,3

Werkgelegenheidbedrijven −0,1 −0,1

laag1 −2,9 −13,8

laag2 1,1 4,1

hoog −0,1 0,3

Arbeidsaanbodpersonen −0,5 −0,3

Arbeidsaanboduren −0,5 −0,3

Absolutemutaties

Kengetallen

Werkloosheidsvoet −0,6 −0,4

laag1 −7,5 −17,7

laag2 1,5 6,4

hoog −0,1 −0,4

Inactieven/actieven −0,6 −0,4

Replacementrate −2,0 −3,0

Gemiddeldedruk −0,0 −0,1

Marginaledruk 0,0 −0,1

Belastingena 0,0 0,1

Socialepremiesa −0,1 −0,2

Collectieveuitgavena 0,1 −0,1

Financieringstekorta 0,2 0,0

Saldolopenderekeninga −0,1 0,1

a In procentenvan het nettonationaalinkomen.
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categorieënmogelijk is. Dit wordt bevestigddoor Tabel2, die de effectengeeftvan
de scholingsinspanningvoor zover gericht op de harde kern van schoolverlaters,
degenendie zondervoltooide opleiding op (minimaal) uitgebreidlager niveau het
onderwijsverlaten.

Jaarlijks bestaatde harde kern van voortijdige schoolverlatersuit ongeveer
20 dzd jongeren. Zij volgen gemiddeld drie jaar extra onderwijs. Het overeen-
komstige aantal leerlingen bedraagt 60 dzd. De helft van hen volgt voltijds
onderwijs; met 36 dzd arbeidsjarenneemt de harde kern van schoolverlatersdan
ruim de helft van de totale reductievan het arbeidsaanbodvoor zijn rekening.De
extra overheidsuitgavenzijn pro rato bepaalden bedragen825 mln gld, waarvan
690 mln voor loon van 10 dzd leraren.Van de opbrengstenworden de verschui-
ving van Laag1naarLaag2en de kwaliteitsstijgingvan Laag1geheelaande harde
kern van schoolverlaterstoegerekend.De kwaliteitsstijging van Laag2 komt lager
uit: nog geen½% na tien jaar, 2½% na vijfentwintig jaar. Deze percentageszijn
weer zo bepaalddat de totale kwaliteitsstijgingvan Laag gelijk is aande relatieve
toenamevan het aantaljarenvoltooid onderwijs.Zoalsuit vergelijking van Tabel2
met Tabel 1 blijkt, levert de extra scholingvoor de hardekern van schoolverlaters
een belangrijk positieve bijdrage aan de totale effecten van het beleid dat het
behalenvan een startkwalificatiebevordert.Dit suggereertdat een meer beperkte
maatregel,toegespitstop dezecategorie,eenhogerrendementheeft.

5 Kanttekeningen

De uitkomstensuggererendat de beoogdepermanenteextra scholingsinspanning
niet goed kan worden verdedigd op grond van gunstige macro-economische
effecten. Waar bij scholing altijd wordt gewezenop het belang van een goed
opgeleide beroepsbevolkingvoor de concurrentiepositieen daarmee voor de
nationaleproduktie (als proxy voor welvaart), kan het geenkwaad dezeuitkomst
nadertoe te lichten.

In de eersteplaatsdient dan te wordengezegddat eenbeteropgeleideberoeps-
bevolking inderdaadde verwachtepositieve effecten heeft, blijkens de derde en
vierde kolom van Tabel1. Maar een beter opgeleideberoepsbevolkingkan niet
kosteloosworden verkregen.Een belangrijke kostenpostwordt gevormd door de
lagere produktie van bedrijven die het gevolg is van het permanentkleinere
arbeidsaanbodvoor bedrijven,als tegenhangervan de hogereonderwijsparticipatie
en van de inzet van hooggeschooldenals onderwijskrachten.Daarnaastzijn er nog
materiële uitgaven voor het additionele onderwijs. Per saldo resulteerter na de
eerstevijfentwintig jaar ampereenpositief effect op de produktievan bedrijvenen
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zijn de andere macro uitkomsten evenmin eenduidig gunstig.10 De gezinscon-
sumptieis weliswaarwat hoger, maardaartegenoverstaaneengroter financierings-
tekort en eenkleiner overschotop de lopenderekeningvan de betalingsbalans.

De vraag rijst nu of kostenen opbrengstengoed zijn ingeschat.Zoals gezegd
wordt een belangrijke kostenpostgevormd door de lagere produktie die gepaard
gaat met de kleinere beroepsbevolking.Hiertegenkan worden ingebrachtdat in
tijden van hoge conjuncturelewerkloosheid extra scholing niet ten koste van
werkgelegenheiden produktie van bedrijven hoeft te gaan.Dat is op zich waar,
maar het vormt alleen een argumentvoor een tijdelijke extra scholingsinspanning
als onderdeelvan conjunctuurbeleid. Omdat het voorstel een permanenthogere
scholingsinspanningbehelst,is juist een beoordelingop structurele effecten door
vergelijking van evenwichtssituatiesop zijn plaats. Verder zal wellicht een nog
groter deel van de leerlingendualeleertrajectenvolgen,zodathet arbeidsaanbodin
arbeidsjarenminder afneemt.Daar staat tegenoverdat dan ook de expliciet voor
rekening van de overheid gebrachtekosten moeten worden verhoogd.Nog een
andere reden waarom de negatieve impuls op het arbeidsaanbodwellicht is
overschat,is dat eendeel van de leerlingennog leerplichtig zal zijn in de huidige
betekenisvan het woord, en dus formeel in de uitgangssituatieal niet tot de
(potentiële)beroepsbevolkingbehoort.Omdat de leerplicht niet in enige mate van
betekeniswordt ontdoken,kan het echterniet om groteaantallengaan.Tot slot kan
de verplichteadditionelescholingvoor eendeel in de plaatskomenvan vrijwillige
extra scholing in de referentiesituatie.Voor zover dat laatsteonderwijs niet ‘in de
avonduren’ wordt gevolgd maar juist ‘in tijd van de baas’, wordt de negatieve
aanbodimpulshierdoorgemitigeerd.Maar eenbijkomendgevolg is dat danniet alle
in de nieuweopleiding opgedanekennisadditioneelis ten opzichtevan de referen-
tiesituatie, zodat ook het kwaliteitsverhogendeeffect lager moet worden ingezet.
Deze verfijning in de vormgevingvan de variant draagtweinig bij aan wezenlijk
inzicht. Hier is vastgehoudenaan de duidelijke veronderstellingdat invoering van
de nieuwe schoolsoort alle bestaandescholing (en de financiering daarvan)
ongemoeidlaat.

Ook aan de opbrengstenkantkunnen verschillende kanttekeningenworden
gemaakt. Ten eerste zijn wellicht de impulsen niet goed gekwantificeerd.Ten
tweedezijn misschiende doorwerkingenin MIMIC niet geheeladequaatgemodel-
leerd. En ten derdekunnener nog anderegunstigeeffectenzijn, die in MIMIC in
het geheelniet aande ordekomen.

Wat het eerstepunt betreft, moet onmiddellijk worden toegegevendat het niet
zonder meer duidelijk is hoe de resultatenvan de beoogdeextra scholing te

10 Overigensgaatna het vijfentwingstejaar de kwaliteitsverhogingvan de beroepsbevolking
nog een kwart eeuw door, zodat de groeivoet hoger blijft dan in het centralepad en het
bescheidenpositieveeffect op de produktienog in omvangzal toenemen.
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vertalen in exogeneimpulsen voor MIMIC. Maar het feit dat twee verschillende
benaderingentot soortgelijkeuitkomstenleiden (zie Bijlage A), is op zich gerust-
stellend.Eenanderevraagis of dualeen voltijdse opleidingengelijkwaardigzijn in
termenvan aangeleerdevaardighedenen van rendement.Daaroverkan het volgen-
de worden gezegd.Er zijn aanwijzingendat het rendementop training - dat is
specifieke,bedrijfsgerichtescholing- hoger is dan dat op meeralgemenescholing
(Theeuwes,1993). Hoe meer elementenvan training het praktijkgedeeltevan de
duale leertrajectenbevat,deste waarschijnlijkeris het dat de kwaliteitsverhogende
effecten zijn onderschat.Maar ook hier is er een keerzijde.Bij training worden
voornamelijk de kennis en vaardighedenversterktdie benodigdzijn in specifieke
situaties en die bij veranderingvan omstandigheden(een groot deel van) hun
waardeverliezen.11 Het is dus juister om te stellen dat uitgavenaan training een
kortere terugverdienperiodehebben,met hoge rendementenop korte termijn maar
met geringepermanenteeffecten.Het beoogdeeffect van de maatregelis veeleer
een blijvende verandering: vergroting van het vermogen tot leren, zodat de
betrokkenenlater beter in staatzijn zich (onder anderedoor training) aan veran-
derdeomstandighedenaante passen.

Bij het tweedepunt kan worden gewezenop het ontbrekenvan hysterese in
werkloosheidin MIMIC. Als in de werkelijkheid initieel lagerewerkloosheidals
tegenhangervan hogere onderwijsparticipatiegunstig doorwerkt op de werk-
loosheid in latere perioden, dan wordt door MIMIC de werkloosheidsdaling
onderschat.

Eenvoorbeelddat onderhet derdepunt valt, is het ontbrekenin MIMIC van de
doorwerkingvan investeringenin menselijkkapitaalvia de voorraadkennisop de
stand van de techniek,zoals die door de endogene-groeitheoriewordt benadrukt.
Omdat van extra onderwijs aan (relatief) zwakke leerlingengeenbijdrage aan de
voorraadkennis mag worden verwacht,12 is bij de onderhavigevariant het ont-
brekenvan dezeschakelniet echt een tekortkoming.Wel zou de ruimerebeschik-
baarheidvan vaklui de diffusie van al bestaandetechnologieënkunnenbevorderen.
Voorbeeldenvan variabelendie in MIMIC niet voorkomen en wellicht gunstig
door extra scholing worden beïnvloed,zijn huishoudelijkeproduktie, gezondheid,
de ‘sociale infrastructuur’ en criminaliteit.

Van geheelandereaard is de constateringdat de uitkomstenvan variantenmet
MIMIC, wegenshet sterk niet-lineairekaraktervan het model, sterk afhangenvan

11 Onderzoeknaarhet effect van workfare en learnfare maatregelenin de VerenigdeStaten
wijst uit dat ze vaak slechts een tijdelijk produktiviteitsverhogendeffect hebben, zie
Heckman(1993).
12 Als nieuwekennisalleendoor hooggeschooldenkan wordenvoortgebracht,gaatdit extra
onderwijsjuist ten kostevan het tempovan kennisgroei.
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het centrale pad. In het bijzonder speelt daarbij de hoogte van de (even-
wichts)werkloosheideen rol. Deze ligt in het gebruiktecentralepad op ongeveer
zevenprocent(van de beroepsbevolking).Bij hogerewerkloosheidin de uitgangs-
situatie zijn maatregelenmet een drukkendeffect op de werkloosheideffectiever,
dat wil zeggendat ze groterepositief te beoordeleneffectenhebbenop de macro-
economischegrootheden.Volgens MIMIC heeft het voorgestanescholingsbeleid
dus een hoger maatschappelijkrendementbij ongunstige ontwikkeling op de
arbeidsmarkten op economischgebiedin het algemeen,zoals in het Global Shift
scenario,danbij gunstigeontwikkeling, zoalsin het BalancedGrowth scenariovan
Nederlandin drievoud(CPB,1992).

Overigensmoet bij de beoordelingvan de uitkomstenworden bedachtdat de
extra scholingsinspanningis gericht op eengroepdie, blijkens eerderescreeningin
het onderwijs, gemiddeld over relatief weinig aangeborentalenten beschikt. Op
voorhand valt dan al te verwachtendat het (in enge zin gedefinieerde,econo-
mische)rendementop dezeinvesteringin menselijkkapitaalniet bijster gunstigzal
zijn, wegensstijgende marginale kosten bij dalendemarginale opbrengsten.Dit
geldt te meerwaar in de uitgangssituatieal sprakeis van verplichting tot scholing
en zwaresubsidiëringvan onderwijs.

De gepresenteerdeschattingvan de macro-economischeeffectenvan invoering
van eenkwalificatienormzijn met onzekerheidomgeven.Zoalsuit de bovenstaande
kanttekeningenmoge blijken, kunnen de feitelijke effecten zowel gunstiger als
ongunstigerzijn. Gepoogd is een best guess te geven die geen systematische
vertekeningbevat. De waarschuwingdat sommigeeffecten,in het bijzonder niet-
economische,niet zijn gekwantificeerd,blijft vanzelfsprekendvan kracht.
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Bijlage A De impulsen

A.1 Kosten

Aantal leerlingenen omvangberoepsbevolking

Tabel A.1 Instroomen leerlingenbestandin de nieuweopleiding

Naar Leerjaar

1 2 3 4 5 Totaal

Ass. B.b.

Instroom dzd personen

Van

Categorie1 5,5 3,0 8,5

Categorie2 2,7 0,9 3,6

Categorie3 6,3 6,2 18,7 31,2

Categorie4 15,5 15,5

Categorie5 17,8 17,8

Totale instroom 5,5 3,0 9,0 7,1 34,2 17,8 76,5

Zittenblijvers 0,5 0,7 1,0 0,5 3,8 6,4

Leerlingenbestand 5,5 8,5 16,8 17,6 39,5 58,9 146,7

w.v. duaal 6,3 13,2 29,7 44,2 93,3

Uitval 0,6 0,9 1,7 1,8 4,0 5,9 14,7

Doorstroom 5,0 7,1 14,4 2,3 35,1 63,8

Diplomering 12,6 49,2 61,8

Bron: Ministerie van Onderwijsen Wetenschappen.

Legenda

Categorie1: bo, so, brugklassen/mavo/havo/vwo/(i)vbo1-3;
Categorie2: vso/(i)vbo/mavo4;
Categorie3: vormingswerk,llw os, llw 1, vso/(i)vbod;
Categorie4: mavod, havo/vwo4-5, (k)mbo 1;
Categorie5: (k)mbo 2, llw 2;
1−5 : leerjaar;
d : diploma;
os : oriëntatie/schakelklas;
Ass. : Assistentsopleiding;
B.b. : Basisberoepsopleiding.

O&W heeft gedetailleerdeveronderstellingengemaaktover de instroom in en de
doorstroomdoor de nieuwe, fictieve opleiding en op basis daarvaneen raming
gemaaktvan het leerlingenbestanden de gediplomeerdeuitstroom. In 1993 waren
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er 85 dzd voortijdige schoolverlaters.Stel dat dit aantalook geldt voor alle latere
jaren en dat het lukt om negentigprocent daarvan− 76,5dzd personen− in de
schoolbankente houden. Het bovensteblok van Tabel A.1 geeft de instroom
verdeeldnaar herkomsten bestemming.In het vierde leerjaar is een onderscheid
gemaakt tussen de assistentsopleidingen het eerste jaar van de basisberoeps-
opleiding.De uitval bedraagtjaarlijks tien procent.Niemandblijft zitten in het jaar
van instroom(omdatde leerstof voor eendeel al bekendis), waarnajaarlijks tien
procentblijft zitten en tachtig procentovergaat(van degenenin het laatsteleerjaar:
vertrekt met een diploma). De derde rij van het ondersteblok geeft het aantal
leerlingen in een stabielesituatie, verdeeldnaar leerjaar. Er zijn in totaal bijna
147 dzd leerlingen,waarvanelk jaar 49 dzd met een startkwalificatie,13 dzd met
een voltooide assistentsopleidingen 15 dzd ongediplomeerdvertrekken.Op basis
van deze informatie is in de berekeningenuitgegaanvan het ronde getal van
150 dzd voor het aantal leerlingen.Eenvoudshalveis het voor de hele simulatie-
periodeaangehouden.Bij eenjaarlijkse instroomvan 75 dzd personenis de gemid-
deldeverblijfsduurpreciesgelijk aantweejaar.

Stel dat alleenvoor de leerlingenin de twee hoogsteleerjarenen voor eendeel
van de leerlingenin het derdeleerjaarde keuzevoor duale leertrajectenopenstaat,
bestaandeuit een combinatievan twintig procent leren en tachtig procentwerken
(werkendleren). Stel verder dat 75% van de leerlingendie de keuzemogelijkheid
hebben, inderdaadvoor de duale vorm kiest. Volgens Tabel A.1 volgen ruim
93 dzd personeneen duaal leertraject. In de berekeningenis dat afgerond op
100 dzd, twee derden van het totale aantal leerlingen. In vergelijking met de
uitgangssituatieis de (potentiële) beroepsbevolking150 dzd personenen 70 dzd
arbeidsjarenkleiner. Ze zijn in mindering gebracht op het arbeidsaanbodvan
laaggeschooldealleenstaanden.

Scholingsgraaden arbeidsongeschiktheidsgraadzijn negatiefgecorreleerd:onderde
laagst(hoogst)opgeleidenworden relatief de meeste(minste) arbeidsongeschikten
aangetroffen.Daarmeeis nog niet gezegddat sprakeis van een causaalverband
tussende twee. Maar het is op zijn minst denkbaardat een hogereopleiding via
beterearbeidsmarktperspectievenleidt tot een verminderdekans op een arbeids-
ongeschiktheidsuitkering, zekerbij de bestaandeuitvoeringspraktijk.

De arbeidsongeschiktheidsgraadis in MIMIC een exogenevariabele.Met een
eenvoudigeshift share analyse is becijferd wat de effecten van extra scholing
ongeveerkunnen zijn. Daarbij wordt veronderstelddat personendie naar een
hogere opleidingscategorieovergaan, ‘automatisch’ ook de (lagere) arbeids-
ongeschiktheidskansvan die categoriekrijgen (dezeveronderstellingis voor kritiek
vatbaar).Introductie van de kwalificatienorm zou dan gepaardkunnen gaan met
eendrukkendeffect op het aantalarbeidsongeschiktenvan 8 dzd personenna tien
jaar en van 13 dzd personenna vijfentwintig jaar. (Na vijftig jaar, als de (vijf-
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jaars)leeftijdscohortenmet extra scholing ook de hogere leeftijdsklassenhebben
bereikt, bedraagthet langs deze weg bepaaldenegatieveeffect 50 à 70 dzd
personen,afhankelijk van de gemaakteveronderstellingover het ‘rendement’van
de fictieve opleiding.)

Met MIMIC is een (deel)variantgemaaktwaarin het arbeidsongeschiktheids-
volume van laaggeschooldenmet de hierbovenvermeldeaantallenis verminderd.
Daarnaastis de arbeidsproduktiviteitvan laaggeschooldenautonoomiets verlaagd;
hiermee wordt tot uitdrukking gebracht dat degenendie voor de arbeidsmarkt
behoudenblijven, een betrekkelijk lage produktiviteit hebben.MIMIC houdt zelf
rekeningmet het feit dat de AAW/WAO-premieomlaagkan, dat het arbeidsaanbod
toeneemt,en met de verderedoorwerkingop andereendogenevariabelen.Omdat
de impuls heel klein is, zijn de effectendat ook. Daaromis deze impuls samen-
gevoegdmet de negatieveimpuls op het arbeidsaanbodten gevolgevan de hogere
leerlingenaantallentot ééndeelvariant.

Overheidsuitgavenen -werkgelegenheid

De financieringvan het al bestaandeonderwijsblijft zoalsdie is. De kostenvan de
nieuwe opleiding ‘komen voor rekening van de overheid’. Voor leerlingen in de
voltijdse vorm van onderwijszijn de overheidsuitgavengesteldop 7,5 dzd gld per
leerling per jaar, iets bovenhet peil in het al bestaandeonderwijs(avo en mbo).Op
dezemanier is rekeninggehoudenmet het feit dat het om onderwijs aan moeilijk
schoolbarejongeren gaat. Tot de maatschappelijkekosten behoort daarnaasthet
produktieverliesdat voortvloeit uit de onttrekking van deze personenaan het
arbeidsaanbod.Gewaardeerdtegen de minimumjeugdlonen(inclusief werkgevers-
lasten)van 1992 bedraagtdit verlies ongeveer15 dzd gld per leerling per jaar. Bij
de resultatenkomt het tot uitdrukking in eenlagereproduktievan bedrijven.

De overheidsuitgavenper deelnemeraan het primair leerlingwezenbedragen
ongeveer4,5 dzd gld per jaar. Daarbovenopkomen nog de kosten gemaaktdoor
bedrijven. Blijkens een recentestudie (De Vries en Heere, 1993) bedragende
kosten voor begeleiding,fysieke infrastructuur, materiaalen de post overig ruim
12 dzd gld per leerling per jaar, gemiddeldover de zesonderzochtebedrijfstakken;
cijfers voor Duitslandbevestigendat bedrijvenaanmerkelijkekostenmakenin een
duaal onderwijssysteem,zie Harhoff en Kane (1993). Zowel in Nederlandals in
Duitsland is er grote variatie in de gemiddeldekostenover bedrijfstakken.In die
gevallendat de kostenheel laag zijn, kan men zich afvragenof er wel echt sprake
is van scholingen of de leerlingenniet beterkunnenwordenbeschouwdals jonge
werknemersbezig met het opdoen van werkervaring, zoals iedereen na zijn
schooltijd moetdoen.In twee van de zesonderzochtebedrijfstakkenzijn de kosten
voor bedrijvenopmerkelijk laag.Het gemiddeldeover de anderevier bedrijfstakken
bedraagtruim 15 dzd gld per leerling per jaar. Hoge gemiddeldekosten in het
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leerlingwezenzijn ook aannemelijkomdatin het praktijkgedeelteminderdan in het
schoolseonderwijs wordt geprofiteerdvan schaalvoordelenen van de voordelen
van arbeidsspecialisatie.

In de berekeningenmet MIMIC zijn de kosten voor het additionele duale
onderwijs in hun geheelbij de overheidgeboekt.De overheidsuitgavenper leerling
in de dualevariantzijn gesteldop 20 dzd gld per leerling per jaar. Gevoegdbij het
produktieverliesvan 3 dzd gld, dat is een vijfde van 15 dzd gld, bedragende
kosten voor de maatschappijdus 23 dzd gld per leerling per jaar. Dit bedragis
nagenoeggelijk aan dat voor leerlingen in de voltijdse variant. Bij een duidelijk
verschil zou het maatschappelijkwenselijk zijn de dure vorm van onderwijs op
mindergroteschaalte benuttenof zelfs af te schaffen.13

Onder deze veronderstellingenbedragende extra overheidsuitgavenin totaal
2375mln gld, waarvan375 mln materiëleoverheidsconsumptieen 2000mln gld
personeleuitgaven. Van dat laatste bedrag worden 28 dzd hooggeschooldeleer-
krachtenin dienstvan de overheidaangesteld,die dus niet langerbeschikbaarzijn
voor produktiein bedrijven.

De manier waarophet additioneleduale onderwijs in de modelberekeningenis
verwerkt, strookt niet met de werkelijkheid. Daar wordt het grootstedeel van de
kostengedragendoor bedrijven en wordt het praktijkonderwijsen de begeleiding
gegevendoor personeelin dienst van bedrijven.Voor de macro-uitkomstenmaakt
dat weinig verschil.Men kan het zo stellendat de bedrijfsactiviteitenen de kosten
verbondenaanhet extra dualeonderwijsvan de overigeactiviteitenzijn afgesplitst
en overgeboektnaar de sectoroverheid.Het gevolg is wel dat de uitkomsteneen
hoger financieringstekortvan de overheid laten zien, terwijl in de werkelijkheid
sprake zal zijn van lagere bedrijfswinsten. Een andere interpretatie is dat de
bedrijven met lump sum transfers volledig zijn gecompenseerdvoor de extra
kosten.

A.2 Opbrengsten

De opbrengstenkantbestaat uit een hoger opgeleide beroepsbevolkingin de
categorieLaag,deelsdoor eenverschuivingvan Laag1naarLaag2,deelsdoor een
kwaliteitsverhogingbinnen Laag1 en Laag2. Eerst moet een antwoord worden
gezochtop de vraaghoe sterk de kwaliteitsstijgingvan Laag in zijn geheelis. De
verdelingover de drie manierenwaaropdie zich uit, komt daarnaaande orde.

13 Dat wil zeggen,onder de stilzwijgende veronderstellingvan gelijke opbrengsten.In
werkelijkheidzijn er natuurlijk veel vormenvan menselijkkapitaal,met verschillendekosten
en opbrengsten.Hier kan daaraangeenrecht wordengedaanen moet wordengerekendmet
gemiddelden.
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De kwaliteitsstijgingvan Laag

Een eenvoudigeveronderstellingover de relatie tussenscholingen kwaliteit (in de
zin van produktiviteit) is dat er eenrechtevenredigverbandtussende tweebestaat.

In de uitgangssituatiehebben,afgerond,2 mln personenhet opleidingsniveau
Lager (overeenkomendmet de categorieLaag1), 2,7 mln het niveau Uitgebreid
lager en 0,35 mln het niveau Middelbaar algemeen(samenovereenkomendmet
Laag2). Stel het gemiddeldeaantal jaren onderwijs dat deze groepenmet succes
hebbengevolgd,op achtereenvolgensacht, tien en twaalf jaar. Tezamenzijn zij dan
goedvoor 47,2mln schooljaren.

Tien jaar na invoering van de kwalificatienormhebbenlaaggeschooldejongeren
gezamenlijk iets minder dan 1,4 mln schooljarenextra onderwijs genoten, na
vijfentwintig jaar is dat opgelopentot ruim 3,6 mln schooljaren.Hierin zijn niet
met succesafgeslotenschooljaren,die resulteren in zittenblijven of voortijdig
vertrek, meegeteld.Tachtig procentvan de schooljarenis met succesafgerond.De
effectievetoevoegingaanhet aantalschooljarenbedraagtdan 2¼% van het aantal
in de uitgangssituatiena tien jaar en 6¼% na vijfentwintig jaar. Hierbij is geen
onderscheidgemaakttussenschooljarenin het voltijdse en in het dualeonderwijs.

Een anderemanier om tot een schattingvan het kwaliteitsverhogendeeffect te
komen is een shift share analyse.Hierbij wordt gebruik gemaaktvan gedesaggre-
geerde gegevensover de potentiële beroepsbevolkingen over loonvoeten naar
leeftijd en opleiding, zie Tabel A.2 en Tabel A.3. De loonvoeten dienen als
indicator van de produktiviteit. Ten gevolge van extra onderwijs verschuift een
aantalpersonenbinnenLaag naareenanderecategorie(van Lager naarUitgebreid
lager en van Uitgebreidlager naarMiddelbaaralgemeen)en krijgt de bijbehorende
loonvoet. Als gevolg daarvan stijgt de gemiddelde loonvoet van Laag. Deze
stijging is een schatting van het kwaliteitsverhogendeeffect. De te verschuiven
aantallen personenkunnen bijvoorbeeld worden ontleend aan het stroommodel
waarmeeook de leerlingenaantallenzijn geraamd.De methodeis noodzakelijker-
wijs enigszinsgrof omdatde indeling naarscholingsniveauniet erg fijn is en niet
expliciet rekening wordt gehoudenmet kwaliteitsstijging van personendie in
dezelfde categorie ‘blijven hangen’. Hiervoor kan compensatieworden geboden
door eenfors aantalpersonenover te boekennaarde groepMiddelbaaralgemeen,
die een relatief hoge loonvoet heeft. Zoals hierondernog zal blijken, kan langs
dezeweg eenkwaliteitsstijgingvan Laagwordenberekenddie in dezelfdeordevan
grootteligt als die gebaseerdop het aantalextra jarenscholing.

Verschuivingvan Laag1naar Laag2

Een probleembij de vertaling van de gevolgenvan de extra scholingsinspanning
naar impulsen voor MIMIC is dat er geen directe relatie is met het onderscheid
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naar loonniveau dat binnen Laag is gemaakt.Eén reden hiervoor is dat naast

Tabel A.2 Beloningsverhoudingena, b naar opleidingen leeftijd, 1989

16−19 20−24 25−29 30−34 35−49 50−64 Totaal

Lager 393 726 839 956 973 991 934

Uitgebreidlager 415 718 892 975 1070 1130 954
Middelbaaralgemeen 468 754 1000 1154 1441 1605 1068
Middelbaarberoeps 439 755 970 1105 1239 1314 1108
Semi-hogeren Hoger 693 880 1110 1312 1630 1900 1475

Totaal 420 746 959 1086 1193 1200 1067

Bron: Takkenberg en Walschots(1992). Derij voor Semi-hoger en Hoger isverkregen door samenwe-
gingvanderijen voorHogerberoepsonderwijsenWetenschappelijkonderwijsmetdeaantallen
personenin de potentiëleberoepsbevolking.
a In promillen van de beloningvan 25-29jarigenmet eenmiddelbarealgemeneopleiding.
b Na correctievoor de kenmerkengeslacht,bedrijfstaken soortdienstverband.

Tabel A.3 Potentiële beroepsbevolking,1985

16−19 20−24 25−29 30−34 35−49 50−64 Totaal
dzd personen

Lager 63 136 143 174 642 843 2001
Uitgebreidlager 181 389 329 326 894 565 2684
Middelbaaralgemeen 26 99 79 38 66 46 353
Middelbaarberoeps 49 350 396 377 860 482 2513
Semi-hogeren Hoger 2 74 206 219 445 204 1150

Totaal 321 1047 1153 1133 2907 2141 8701

a Bron: CBS (1987)en eigenberekeningenCPB.

opleiding ook werkervaring(leeftijd) positief samenhangtmet iemand’s loonvoet.
Blijkens het Loonstructuuronderzoek1989 (LSO89) van het CBS verdienen
jongerenvan 16-24 jaar met een uitgebreidlagereopleiding nauwelijks meer dan
leeftijdgenotenmet alleenmaareenlagereopleiding, zie Takkenberg en Walschots
(1992, Staat 3) (hier opgenomenals Tabel A.2). Bezit van een diploma van een
middelbare(of hogere)opleiding gaat wel gepaardmet (gemiddeld)een duidelijk
hogere loonvoet. Niettemin verdienen veel jongeren van 16-24 jaar met een
middelbarealgemeneopleiding minder dan 115% van het wettelijk minimumloon
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en worden ook zij dus tot Laag1 gerekend.14 Anderzijds zijn er onder de laag-
opgeleidenvan 25 jaar en ouder slechtsweinigen die minder dan 115% van het
minimumloonverdienen.

Een echt goedemanier om de gevolgenvan extra scholing voor de verdeling
van Laagover Laag1en Laag2aante gevenis er niet. Daaromis eenpragmatische
oplossinggekozenen is voor het doel van de onderhavigeexercitiegedaanof het
onderscheidtussen Laag1 en Laag2 samenvaltmet het onderscheidtussen de
categorieLager aande ene kant en de categorieUitgebreid lager plus Middelbaar
algemeenaande anderekant.15

De ‘harde kern’ van de voortijdige schoolverlatersuit het voortgezetonderwijs,
dat zijn degenendie niet eens het uitgebreid lagere niveau hebbenbereikt, telt
jaarlijks ongeveer12 dzd personen[O&W (1993a,Bijlage 1, blz. 4)]. Een doel-
stelling van het beleid is dit aantal tot de helft terug te brengen[O&W (1993a,
blz. 9)]. Hier wordt veronderstelddat dit doel (onmiddellijk) wordt bereikt.Na tien
(vijfentwintig) jaar hebbendan in totaal 60 duizend (150 duizend) personende
niveauverhogingvan Lager naar Uitgebreid lager ondergaan.Zij verschuivenvan
Laag1 naar Laag2. Het aandeelvan Laag1 in Laag is dan teruggelopenvan een
derdein 1992tot minderdaneenvierdein 2017.

Veranderingkwaliteitsverdeling van Laag1en Laag2

Voor de bepalingvan de stijging van de gemiddeldekwaliteit van Laag1en Laag2
afzonderlijk is gebruik gemaaktvan de hierbovenal vermeldeshift share analyse.
Samenwegenvan de beloningsverhoudingenvolgens Tabel A.2 met de relevante
aantallenuit Tabel A.3 geeft de ‘gemiddeldekwaliteit’ van Laag1 (hier vereen-
zelvigd met Lager), van Laag2 (de som van Uitgebreid lager en Middelbaaralge-
meen)en van Laag in de uitgangssituatie.Ten gevolgevan de additionelescholing
verandert de samenstellingvan de potentiële beroepsbevolking.Jongerenin de
leeftijd van 16-19 jaar, met een lage loonvoet,wordenonttrokkenaande beroeps-
bevolking. Van elk vijfjaarscohort gaan 30 dzd personenover van Lager naar
Uitgebreid lager, conform de veronderstellinghierboven. Daarnaastgaat er een
aantal over van Uitgebreid lager naar Middelbaar algemeen.Om de gedachtete
bepalen is dit aantal gesteld op 200 dzd personenper vijf jaar behalve in de
aanloopperiode,waarin het 125 dzd personenbedraagt.Tabel A.4 geeft de ver-

14 Met eenmiddelbareberoepsopleidingwordenzij in MIMIC tot Hoog gerekend,ongeacht
hun loonvoet.
15 Binnende beroepsbevolkingis het aandeelvan Lager (in het totaalvan Laag)kleiner dan
het aandeelvan Laag1,maarhet ligt wel in dezelfdeorde van grootte.Binnen de potentiële
beroepsbevolkingis het aandeelvan Lager juist groter.
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schuivingenin de potentiëleberoepsbevolkingna tien en na vijfentwintig jaar. Nu

Tabel A.3a Mutatie in de potentiële beroepsbevolkingna tien jaar

16−19 20−24 25−29 30−34 35−49 50−64 Totaal

dzd personen

Lager −40 −30 −30 −100

Uitgebreidlager −110 −170 −95 −375

Middelbaaralgemeen 200 125 325

Totaal −150 −150

Tabel A.4b Mutatie in de potentiële beroepsbevolkingna vijfentwintig jaar

16−19 20−24 25−29 30−34 35−49 50−64 Totaal

dzd personen

Lager −40 −30 −30 −30 −60 −190

Uitgebreidlager −110 −170 −170 −170 −265 −885

Middelbaaralgemeen 200 200 200 325 925

Totaal −150 −150

kan opnieuwde gemiddeldekwaliteit van Laag1,Laag2en Laag wordenbepaald.
Vergelijking met de uitgangssituatieleert dandat de kwaliteit van Laag1gemiddeld
1¾% hogeris komente liggen, en dat bij Laag2de stijging na tien jaar 2½% en na
vijfentwintig jaar 8¼% bedraagt.Voor de hele categorieLaag bedraagtde stijging
2¼% na tien jaar en 6¼% na vijfentwintig jaar. Dat dit wonderwelovereenkomt
met het resultaatgebaseerdop de extra jaren scholing, is een kwestie van toeval.
Toch is het een geruststellendegedachte dat langs twee wegen soortgelijke
uitkomstenwordenverkregen.

De hogeregemiddeldekwaliteit van Laag1en Laag2 is niet zozeerhet gevolg
van een uniforme stijging van de individuele produktiviteiten als wel van het
opkrikken van de produktiviteit van degenendie in de uitgangssituatieaan de
onderkantvan de verdeling zitten. Daarom is, tegelijk met de verhogingvan het
gemiddelde,de spreidingvan de verdelingenverkleind,zodanigdat de rechterstaart
van de verdelingen(bij benadering)op dezelfdeplaatsblijft liggen.
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Bijlage B De effecten

B.1 De kosten uitgesplitst

Tabel B.1 geeft de kosten van de extra scholingsinspanninguitgesplitst in drie
deelvarianten.De eerstedrie kolommen geven de effecten na tien jaar, met het
gecombineerdeeffect in de vierde kolom (vergelijk Tabel 1); de effecten na
vijfentwintig jaar staanin de volgendevier kolommen.

Variant 1 betreft de effecten van het lagere arbeidsaanboddat per saldo
resulteertuit de hogereonderwijsparticipatieen de lagere arbeidsongeschiktheid.
Hoewel in de uitgangssituatiede werkloosheidonder laaggeschoolden(vooral bij
Laag1) tamelijk hoog is, leidt de reductie van het arbeidsaanbodtoch tot loon-
stijging. Het mechanismein MIMIC dat daarvoor verantwoordelijk is, is het
volgende. Werkgevers kunnen hun vacaturesvoor laaggeschooldwerk minder
makkelijk vervuld krijgen: de werkloosheidonder laaggeschooldengaat omlaag.
Hierdoor gaan de zoekkostenvoor werkgeversomhoog. Dit is een prikkel tot
incidentele loonstijging teneinde meer sollicitanten te lokken. De macro loon-
stijging wordt overigensgedemptdoor daling van de gemiddeldereplacementrate.
De loonstijging gaat gepaardmet de bekendegevolgen:positieve effecten in de
nominalesfeer(hogereprijzen), negatieveeffectenin de reëlesfeer(lageregezins-
consumptie,investeringen,export, produktie en werkgelegenheid).Per saldo daalt
de werkloosheidsvoetslechtsmet een half procentpunt.Dit heeft alles te maken
met het feit dat de (macro) werkloosheid in MIMIC een evenwichtskarakter
heeft.16 De toegenomenrelatieveschaarstevan laaggeschooldearbeiderskomt tot
uiting in een stijging van hun loonvoet die boven de gemiddeldeloonstijging
uitgaat (terwijl die van hooggeschooldendaar dus bij achter blijft). In procenten
van het nationaalinkomen stijgt het financieringstekortvan de overheiden daalt
het overschotop de lopenderekeningvan de betalingsbalans.

De extrascholierenwordentot de inactievengerekend.In feite zijn ze natuurlijk
hardbezigmet studeren,maarhet resultaatvan hun inspanningen- de vorming van
menselijkkapitaal- wordt niet in de produktiemeegeteld.

De meesteeffecten zijn na vijfentwintig jaar, in 2017 (vijfde kolom), relatief
kleiner dan na tien jaar, in 2002.De verklaring hiervoor is dat de impuls nagenoeg
constant is in absolute termen (verlaging arbeidsaanbodmet ongeveer60 dzd
arbeidsjaren)en dus bij eengroeiendeberoepsbevolkingin het centralepad relatief
kleiner wordt (−1,1%in 2002,−0,8%in 2017).

Variant 2 geeft de effecten van de hogeremateriëleoverheidsconsumptieten
behoevevan het extra onderwijs. Afgezien van het effect op de overheidscon-

16 Daaromverandertin alle (deel)variantende macrowerkloosheidsvoetniet sterk.
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sumptiezelf zijn de effectengering van omvang.Na de vaststellingdat ze in 2017
evengroot zijn als in 2002en dat ze het verwachtetekenhebben,kunnenze verder
onbesprokenblijven.

Variant 3 geeft de effectenvan de hogerewerkgelegenheidin het onderwijsen
de daaraanverbondenpersoneleuitgavenvan de overheid.Meer hooggeschoolden
in dienstvan de overheidbetekentdat er minderbeschikbaarzijn voor het bedrijfs-
leven.De verhoogdespanningop dit segmentvan de arbeidsmarktvertaaltzich in
incidentele loonstijging, met soortgelijke consequentiesals bij de eersteimpuls.
Een verschil is natuurlijk dat nu de loonvoet van hóóggeschooldenmeer dan
gemiddeld toeneemt, wegens hun toegenomenrelatieve schaarste.Een ander
verschil is dat hier de totale werkgelegenheid(van overheidplus bedrijven) licht
stijgt, met een positief effect op de besteedbareinkomensen op de consumptie.
Ook de veranderingin de samenstellingvan de werkloosheidis tegengesteldaan
die in de eersteimpuls, zodat de gemiddeldereplacementrate omhoog gaat en
enigelooninflatieoproept.

B.2 De opbrengsten uitgesplitst

Tabel B.2 geeft op analogewijze eenuitsplitsing van de opbrengstenvan de extra
scholingsinspanningtien en vijfentwintig jaar na invoeringvan het beleid.

De varianten4 en 5 betreffende effectenvan de veranderingin de kwaliteits-
verdeling van achtereenvolgensLaag1 en Laag2. Hoewel het om soortgelijke
impulsengaat,zijn de effectenkwalitatief niet gelijk. Hierop wordt ingegaanna de
besprekingvan de beidedeelvariantenafzonderlijk.

Variant 4 betreft de veranderingvan de produktiviteitsverdelingvan Laag1.De
aantrekkelijkheidvan Laag1als produktiefactorneemttoe, hetgeentot uitdrukking
komt in hogere werkgelegenheiden lagere werkloosheid voor deze categorie.
Opmerkelijk genoegis per saldosprakevan enige loonmatiging(meerhieroverna
de besprekingvan variant 5). Deze versterkt de initieel negatieveimpuls op de
marginale loonkostendie voortvloeit uit de verschuiving van de produktiviteits-
verdeling,met de daaraangekoppeldegunstigeeffectenin de volumesfeer.

In 2017zijn de effectenkleiner dan in 2002,zoalsblijkt uit vergelijking van de
vijfde met de eerstekolom. Dat houdt verbandmet het feit dat op het centralepad
het aandeelvan Laag1in de beroepsbevolkingeendalendverloopheeft.

Variant 5 geeft de effectendie voortvloeienuit de veranderingvan de produkti-
viteitsverdelingvan Laag2.De hogerekwaliteit van Laag2 vertaalt zich voor iets
meerdan de helft in eenhogereloonvoet.Per saldois toch nog sprakevan daling
van de (marginale) loonkostenvan Laag2 (staat niet in de tabel). Dit verklaart
waarom de hogere loonvoet gepaardgaat met lagere afzetprijzen.De kwaliteits-
stijging betekent ook dat dezelfde produktie met minder mensenof dat meer
produktie met dezelfdemensenkan worden gemaakt.MIMIC geeft een uitkomst
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Tabel B.1 Macro-economischeeffecten:kosten

Na 10 jaar Na 25 jaar
Varianta 1 2 3 Totaal 1 2 3 Totaal

Procentuelemutaties
Prijzen
Arbeid 1,0 0,1 0,9 1,9 0,6 0,1 0,9 1,6

laag1 1,0 0,1 0,9 2,0 0,6 0,1 0,9 1,6
laag2 1,2 0,1 0,7 2,0 0,9 0,0 0,7 1,7
hoog 0,8 0,1 1,1 2,0 0,5 0,1 1,1 1,6

Produktiebedrijven 0,9 0,1 0,8 1,7 0,6 0,1 0,9 1,6
Consumptie 0,5 0,0 0,5 1,1 0,4 0,0 0,5 0,9

Volumina
Gezinsconsumptie −0,4 0,0 0,3 −0,1 −0,3 0,0 0,4 0,1
Overheidsconsumptie - 1,3 - 1,3 - 1,3 - 1,3
Investeringen −0,4 0,0 −0,4 −0,9 −0,2 0,0 −0,4 −0,7
Export −0,9 −0,1 −0,7 −1,6 −0,5 −0,0 −0,6 −1,2
Import −0,1 0,1 0,2 0,2 0,0 0,1 0,3 0,3
Produktiebedrijven −1,0 0,0 −0,5 −1,5 −0,7 0,0 −0,5 −1,2
Werkgelegenheidbedrijven −1,1 0,0 −0,6 −1,7 −0,6 0,0 −0,5 −1,2

laag1 −2,2 −0,0 −0,7 −2,9 −1,7 0,0 −0,6 −2,3
laag2 −2,8 0,0 −0,4 −3,2 −2,3 0,0 −0,4 −2,7
hoog −0,2 0,0 −0,7 −0,8 −0,1 0,0 −0,6 −0,7

Arbeidsaanbodpersonen −1,1 0,0 0,0 −1,1 −0,8 0,0 0,1 −0,8
Arbeidsaanboduren −1,1 0,0 0,0 −1,1 −0,8 0,0 0,0 −0,8

Absolutemutaties
Kengetallen
Werkloosheidsvoet −0,2 −0,0 −0,1 −0,3 −0,3 −0,0 −0,1 −0,4

laag1 −1,1 0,0 0,5 −0,5 −1,4 0,0 0,4 −1,0
laag2 −0,7 0,0 0,3 −0,4 −1,1 −0,0 0,3 −0,8
hoog 0,2 −0,0 −0,3 −0,1 0,1 −0,0 −0,3 −0,2

Inactieven/actieven 0,9 −0,0 −0,1 0,8 0,4 −0,0 −0,3 0,1
Replacementrate −0,5 0,0 0,6 0,1 −0,6 0,0 0,5 −0,1
Gemiddeldedruk 0,2 0,0 0,1 0,3 0,1 0,0 0,0 0,1
Marginaledruk 0,1 0,0 0,1 0,3 0,1 0,0 0,0 0,1
Belastingenb 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1
Socialepremiesb 0,1 −0,0 −0,0 0,1 0,0 −0,0 −0,1 −0,1
Collectieveuitgavenb 0,5 0,1 0,7 1,3 0,4 0,1 1,0 1,5
Financieringstekortb 0,4 0,1 0,7 1,1 0,4 0,1 1,0 1,5
Saldolopenderekeningb −0,2 −0,1 −0,4 −0,6 −0,1 −0,0 −0,4 −0,5

a Variant1: Verlagingarbeidsaanbodlaaggeschooldmet70 dzdarbeidsjarenondergelijktijdige
vermindering van het aantal laaggeschooldearbeidsongeschikten met 8 dzd natien jaar en met 13dzd
navijfentwintig jaar; Variant 2: Verhoging materiëleoverheidsconsumptiemet 375 mlngld (prijzen
1992);Variant3:Verhogingwerkgelegenheidoverheid(hooggeschoold)met28dzdarbeidsjaren.b In procentenvan het nettonationaalinkomen.
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Tabel B.2 Macro-economischeeffecten:opbrengsten

Na 10 jaar Na 25 jaar
Varianta 4 5 6 Totaal 4 5 6 Totaal

Procentuelemutaties
Prijzen
Arbeid −0,1 0,3 −0,5 −0,4 −0,1 0,6 −0,7 −0,3

laag1 −0,4 0,2 −0,3 −0,5 −0,4 0,2 1,1 0,8
laag2 −0,1 1,3 −1,2 0,1 −0,1 4,7 −2,4 2,2
hoog −0,1 −0,0 −0,5 −0,6 −0,1 −0,3 −0,9 −1,4

Produktiebedrijven −0,1 −0,2 −0,5 −0,7 −0,1 −0,5 −0,7 −1,4
Consumptie −0,1 −0,1 −0,3 −0,5 −0,0 −0,3 −0,4 −0,8

Volumina
Gezinsconsumptie 0,0 0,3 0,0 0,3 0,0 0,7 −0,1 0,5
Overheidsconsumptie - - - - - - - -
Investeringen 0,0 0,1 0,3 0,4 0,0 0,4 0,4 0,9
Export 0,1 0,2 0,5 0,8 0,1 0,5 0,6 1,2
Import −0,0 0,1 0,0 0,1 −0,0 0,3 −0,1 0,1
Produktiebedrijven 0,1 0,3 0,4 0,8 0,1 0,8 0,5 1,4
Werkgelegenheidbedrijven 0,2 −0,1 0,5 0,5 0,1 −0,4 0,4 0,1

laag1 1,3 −0,3 −2,5 −1,6 1,4 −0,5 −13,0 −12,2
laag2 0,0 −0,4 2,8 2,3 −0,0 −2,2 6,0 3,2
hoog 0,0 −0,0 0,1 0,2 0,0 0,1 0,4 0,6

Arbeidsaanbodpersonen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1
Arbeidsaanboduren 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1

Absolutemutaties
Kengetallen
Werkloosheidsvoet −0,1 0,1 −0,4 −0,4 −0,1 0,3 −0,3 0,0

laag1 −1,0 0,4 −6,4 −7,1 −1,1 0,8 −17,2 −17,5
laag2 −0,0 0,5 1,7 2,1 −0,0 2,3 6,1 8,7
hoog 0,0 −0,1 −0,1 −0,1 0,0 −0,2 −0,3 −0,6

Inactieven/actieven −0,2 0,2 −0,8 −0,8 −0,2 0,7 −0,6 0,0
Replacementrate −0,2 0,1 −1,7 −1,9 −0,2 −0,1 −2,8 −3,5
Gemiddeldedruk −0,0 0,0 −0,1 −0,1 −0,0 0,1 −0,1 −0,1
Marginaledruk −0,0 0,0 −0,1 −0,1 −0,0 0,0 −0,1 −0,1
Belastingenb −0,0 −0,0 −0,0 −0,0 0,0 0,0 0,1 0,1
Socialepremiesb −0,0 0,1 −0,1 −0,1 −0,0 0,1 −0,2 −0,1
Collectieveuitgavenb −0,1 0,1 −0,4 −0,4 −0,1 0,1 −0,6 −0,6
Financieringstekortb −0,1 0,0 −0,2 −0,3 −0,1 0,0 −0,5 −0,6
Saldolopenderekeningb 0,0 −0,0 0,2 0,2 0,0 −0,0 0,2 0,3

a Variant 4: VeranderingkwaliteitsverdelingLaag1; Variant 5: VeranderingkwaliteitsverdelingLaag2;
Variant6: Verschuivingdeelarbeidsaanbodvan Laag1 naarLaag2.
b In procentenvan het nettonationaalinkomen.
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die tussendeze uitersteninligt: hogereproduktie bij lagere werkgelegenheid.De
hogereloonvoetvan Laagheefteenklein positief effect op de participatiegraad.

Een belangrijk verschil tussende varianten4 en 5 is dat de arbeidsproduktivi-
teit, gedefinieerdals de produktieper arbeidsjaar, in het eerstegeval daalt maar in
het tweedegeval stijgt. Hiervoor zijn verscheideneredenen.In de uitgangssituatie
is slechtsbij ongeveerveertigprocentvan de contactentussenwerkgeversen werk-
zoekendenvan de categorie Laag1 sprake van een acceptabelematch (alleen
degenendie horen bij de bovensteveertig procent van de kwaliteitsverdeling
krijgen een baan aangeboden),bij Laag2 is dat ongeveer tachtig procent. De
verandering van de kwaliteitsverdeling heeft een direct positief effect op de
kwaliteit van de al werkzamepersonen.Daarnaastgaatvoor allen de loonvoetdie
ze kunnen bedingen,omhoog, met een negatief effect op de replacementrate.
Hierdoor stijgen de zoekintensiteiten de acceptatievoetvan de werklozen,zodat
een grotere fractie van de contactentot een match leidt. Dit heeft een negatief
effect op de gemiddeldekwaliteit van de matches. Bij Laag1is dit tweedeeffect zo
sterk dat per saldode gemiddeldekwaliteit van de matchesdaalt, hetgeenzich uit
in een gemiddeldlagere loonvoet van de werkenden.Dat dit bij Laag2 niet het
geval is, heeft te makenmet het verschil in uitgangssituatie.Verder is de gemid-
deldekwaliteit van Laag2(en van Hoog) hogerdanvan Laag1,zodatbij substitutie
van Laag2 (en Hoog) naar Laag1 (zoals in variant 4) langs een isoquantde inzet
van arbeidsjarenper saldotoeneemt,en omgekeerd(zoalsin variant5).

Variant 6 geeft de effecten van de verschuiving van Laag1 naar Laag2 als
resultaatvan de grotereonderwijsinspanning.Na tien jaar behoren60 dzd mensen,
overeenkomendmet drie procentvan Laag, niet langer tot Laag1maar tot Laag2,
na vijfentwintig jaar is dat opgelopentot 150 dzd mensen(negen procent van
Laag).Dezeveranderingin de samenstellingvan het arbeidsaanbodleidt, net als in
variant1, tot eengeprononceerdeveranderingin de samenstellingvan de werkloos-
heid, met daling van de gemiddeldereplacementrate tot gevolg. Dit heeft een
negatief effect op de macro loonvoet. De daling in de loonvoet van Laag1 is
minderen in die van Laag2juist meerdande gemiddeldedaling, als gevolgvan de
veranderdeschaarsteverhoudingen;in 2017 is de loonvoetvan Laag1in de variant
zelfs hoger dan in het centralepad. De lageregemiddeldeloonvoet gaat gepaard
met lagere prijzen, hogereafzet en werkgelegenheid,en lagere werkloosheid;al
deze effecten zijn bescheidenvan omvang. Natuurlijk verandertzowel de werk-
gelegenheidals de werkloosheidduidelijk van samenstellingals gevolg van de
opleidingsschok.Het financieringstekortneemtlicht af en het saldoop de lopende
rekeninglicht toe.
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Abstract

Problemson the labourmarketareconcentratedwith the unskilledand low skilled:
participation is low, disability is high, the wage is low, unemploymentis high.
Additional educationmay bring aboutan improvedsituation.Pleasfor measuresin
this field are frequently being supportedby the argumentthat schoolingpromotes
economicgrowth.

This Working Paper reports on an investigation into the macroeconomic
consequencesof compulsoryadditionaleducationfor thoseyoungsterswho would
otherwiseleave the schoolingsystemwith little qualification.MIMIC, the applied
generalequilibrium of the CentralPlanningBureau,wasusedto estimatethe major
macroeconomiccostsand revenues.Initially thereis a negativeimpacton the level
of private production,ensuingfrom the reductionin the availability of labour, both
unskilled (becausethere are additional pupils) and skilled (becauseadditional
teachersare neededfor their education).On the other hand, the quality of the
labour force will advanceat a higher rate during half a century, leading to faster
output growth. The resultsindicate that the pay back period of this investmentin
humancapital is very long, and its rateof returnseemsto be low. The justification
for the measuremust be found in the improved labour market position of the
unskilledratherthanin favourablemacroeconomicconsequences.



Persbericht

De positie op de arbeidsmarktvan personenmet weinig scholing is uitgesproken
slecht: lage participatiegraad,hoge mate van arbeidsongeschiktheid,lage loonvoet,
hogewerkloosheid.Eenvoor de handliggendemanierom in dezesituatieverande-
ring te brengenis ervoor te zorgen dat zo min mogelijk jongerenvroegtijdig het
onderwijs verlatenen onvoldoendetoegerustde arbeidsmarktbetreden.Pleidooien
voor maatregelenop dit terrein worden vaak ondersteundmet het argument dat
(extra)scholingbevorderlijk is voor de economischegroei.

Met behulp van MIMIC, het toegepastealgemeen-evenwichtsmodelvan het
CentraalPlanbureau,zijn de gevolgennagegaanvan invoeringvan eenkwalificatie-
norm in het initieel onderwijs: ‘Niemand het onderwijs uit zonder een start-
kwalificatie.’ Het voorgesteldepeil van een startkwalificatieis ambitieushoog en
vereisteenvijfjarige opleiding na de basisschool.De uitkomstenlaten zien dat de
terugverdienperiodevan deze investeringin menselijk kapitaal erg lang is. Gedu-
rendede halve eeuwdat de kwaliteit van de beroepsbevolkingmeer toeneemtdan
bij onveranderdbeleid,groeit de produktievan bedrijveninderdaadsneller;maarer
is een initieel negatief effect op de produktie omdat de extra leerlingen en leer-
krachtenworden onttrokken aan het arbeidsaanbodvoor bedrijven, en het duurt
ongeveertwintig jaar totdat het produktiepeil van het basisscenarioweer wordt
bereikt. Het (eng gedefinieerde,economische)rendementvan de maatregel is
waarschijnlijk laag. De rechtvaardigingmoet eerderwordengezochtin de resulte-
rende verbeteringvan de arbeidsmarktpositievan laaggeschooldenen in andere
mogelijke, maar niet gekwantificeerdeeffecten. Een meer bescheidenmaatregel,
toegespitstsop de hardekern van voortijdige schoolverlaters− dat zijn degenendie
(bij ongewijzigdbeleid) uitstromenvoordatze het uitgebreidlagereniveauhebben
behaald− heefteenhogerrendement.


