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PUBLIEKE VERSCHRALING 

Het betw istbare 

In de PvdA heerst een alge
mene onvrede over het ni
veau van de overheidsuitga
ven aan het onderwijs. Deze 
schieten volgens velen te
kort. Recentelijk hield Teu-

nut van hogere 
onderwijs

uitgaven 

voor Teulings ( 2 ooo) een 
belangrijk argument om de 
uitgaven aan onderwijs te 
verhogen. In het tweede 
dee! van dit artikel plaats ik 
kanttekeningen bij de mo

lings (2ooo) een pleidooi 
voor een generieke verho
ging van de overheidsuitga
ven aan het onderwijs met 
f 6 mrd, oftewel een stijging 
van het onderwijsbudget 
van 15%. Ook betoogde 
Wijers (2ooo) in de dr. J. 
M. den Uyl-lezing dat de 
hoeveelheid middelen in de 
onderwijssector zelfs ver
dubbeld(!) zou moeten 
worden. 

BAS JACOBS I 

gelijkheden om door mid
del van onderwijssubsidies 
de inkomensongelijkheid 
te verkleinen. Die werpen 
tevens een ander Iicht op de 
vraag of overheidsgeld ge
neriek ingezet moet wor
den of bij voorkeur gericht 
moet zijn op achterstands
groepen. 

In deze bijdraae keert Bas jacobs zich teaen een 

substantiele aenerieke verhoaina van 

onderwijssubsidies. Die zou noch maatschappelijk 

rendabel noch inkomensnivellerend uitpakken . 

In plaats daarvan wordt een meer specifiek op 

achterstandsaroepen aericht beleid aeopperd en 

wordt de PvdA opaeroepen zijn koudwatervrees Ook ik constateer pro
blemen in de onderwijssec
tor, maar die hebben mijns 
inziens weinig te maken 

teaen private contributies in het onderwijs te 

laten varen. 

Seiden stellen dat het 
gemiddelde maatschappelijk en privaat rendement 
van onderwijs zo'n acht a negen procent bedraagt. 
Teulings trekt op basis van het verondersteld rende
ment niet de conclusie dat de overheidsuitgaven aan 
onderwijs daarom verhoogd moeten worden. Ook 
Wijers doet dat niet. Oat neemt niet weg dat velen, 
met name beleidsmakers en politici, deze conclusie 
wei trekken. In het eerste gedeelte van dit stuk zal ik 
ingaan op de vraag of hogere onderwijsuitgaven op 
basis van verondersteld (maatschappelijk) rende
ment te rechtvaardigen zijn. Hoewel ik niet zal be
twisten dat onderwijs een hoog aemiddeld rende
ment heeft, zal ik mijn twijfels uiten of nog hogere 
uitgaven aan onderwijs een hoog marainaal rende
ment hebben. Met andere woorden, ik betwijfel of 
en in hoeverre additionele middelen renderen . 

Daarnaast kan een toename van het opleidingsni
veau leiden tot meer inkomensgelijkheid (zie ook 
Tinbergen (1975) en Teulings (1999)). Een relatief 
groter aanbod van hoger opgeleiden, verkleint de 
loonverschillen, omdat hoger opgeleiden relatief 
minder schaars worden. De idee dat hogere onder
wijsuitgaven leiden tot meer inkomensgelijkheid is 

met het feit of onderwijssubsidies als zodanig te
kortschieten. Tot slot zal ik kort stilstaan bij de vraag 
in hoeverre het gevoerde macro-economische be
leid ertoe leidt dat de financiering van overheidssec
toren - waaronder het onderwijs - bemoeilijkt 
wordt. 

Maatschappelijk rendement van onderwijs? 

Algemeen wordt aangenomen dat er maatschappe
lijke externe effecten vcrbonden zijn aan onderwijs. 
Oat betekent dat de samenleving als geheel profi
teert van een goedgeschoolde bevolking, zonder dat 
degenen die investeren in onderwijs daar een extra 
beloning voor terugzien. De idee is dat een beter ge
schoolde beroepsbevolking tot meer technologische 
ontwikkeling en econornische groei leidt. 2 Positieve 
externe effecten veroorzaken een onderinvestering 
in onderwijs, waardoor een welvaartsverlies op
treedt. Door het onderwijs te subsidieren, zorgt de 
overheid voor de juiste prikkels om te investeren in 
menselijk kapitaal. Dit is een doelmatigheidsargu
ment. 

Het bestaan van externe effecten is echter moei-
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lijkaantoonbaar. Krueger en Lindahl (I 999), en met 
hen een aantal anderen, vinden dat het rendement 
op macro-economisch niveau consistent is met de 
metingen van het rendement van onderwijs geme
ten op micro-economisch niveau. Hiermee is nog 
niet aangetoond dat er externe effecten van onder
wijs zijn. Sterker nog, indien het rendement op 
macro-economisch niveau overeenkomt met het 
micro-rendement, dan is de juiste conclusie dat er 
dus geen externe effecten zijn. In een hele reeks ar
tikelcn wordt de conclusie bevestigd dat externe ef
fecten van onderwijs niet of nauwelijks aantoonbaar 
zijn.J 

Verder kan in een aantal recente productiviteits
studies geen enkel verband gevonden worden tussen 
de toename van het onderwijsniveau van de be
roepsbevolking en de technologische ontwikkeling. 
We observeren een tamelijk bizar fenomeen, name
lijk dat de vertraging in de productiviteitsgroei in de 
jaren '7o en 'So in veel Westerse Ianden samenging 
met enorme stijgingen van het opleidingsniveau. 
Men zou juist precies het omgekeerde verwachten, 
namclijk dat een stijging van het opleidingsniveau 
van de beroepsbevolking leidt tot een toename van 
de tcchologische ontwikkeling. 4 Een verklaring is 
dat in met name de langzaam groeiende sectoren, 
zoals de dienstverlening, maar ook bij de overheid 
het opleidingsniveau het hoogst is en het meest ge
stegen in reccnte jaren .S 

Op basis van de uitkomsten van het bestaande 
onderzoek kunnen er twee conclusies getrokken 
worden. De eerste is dat er geen externe effecten 
zijn. Oat betekent dat er geen doelmatigheidsargu
menten zijn om onderwijs te subsidieren. De private 
sector zal dan uit eigen beweging het, maatschappe
lijk gezien, optimale, dat wil zeggen efficiente, on
derwijsniveau kiezen zonder dat de overheid hoeft in 
te grijpen. Deze conclusie is mijns inziens wat te 
kort door de bocht. De tweede conclusie is genuan
cecrder. Het feit dat we niet empirisch kunnen aan
tonen dat er externe effecten zijn, impliceert nog 
niet dat externe effecten niet bestaan. Dit kan het 
gevolg zijn van het feit dat de overheid op dit mo
ment het correcte subsidieniveau kiest. Als de over-

heid optimaal subsidieert, dan worden de externe 
effecten gemternaliseerd en vallen deze op macro
economisch niveau weg. Dat kan verklaren waarom 
externe effecten op macro-niveau niet waar te 
nemen zijn. 

Mijn conclusie na lezing van de literatuur is dan 
ook dat hogere onderwijsuitgaven, bovenop het hui
dige niveau, niet gerechtvaarrugd kunnen worden 
op basis van verondersteld maatschappelijk rende
ment. Bij bestaande subsirueniveaus kan niet worden 
aangetoond dat er nog onbenutte externe effecten 
van onderwijs zijn. Naar mijn idee zijn de onder
wijssubsirues al behoorlijk hoog. Lager en middel
baar onderwijs zijn gratis en in het hoger onderwijs 
betalen studenten circa I 3% van de kosten van hun 
opleiding zelf, de rest financiert de overheid. 6 

Jnkomensverdelina en onderwijssubsidies 
Een toename van bet opleiilingspeil kan leiden tot 
meer inkomensgelijkheid. Doordat er schaarste ont
staat van lager opgeleiden en een overvloed van 
hoger opgeleiden zal het loonverschil tussen hoger 
en lager opgeleiden afnemen . Als we mogen aanne
men dat een zekere mate van inkomensgelijkheid 
maatschappelijk wordt gewaardeerd, dan kunnen 
onderwijssubsirues een instrument zijn om de inko
mensverschillen te verkleinen. Als zodanig is er dan 
een reden om onderwijs te subsidieren. Dat is niet 
een doelmatigheidsargument, maar een verdelings
kwestie . De vraag is echter in hoeverre onderwijs
subsirues erg effectief zijn ter bestrijding van de in
komensongelijkheid. 

Allereerst is er de buitengewoon scheve verde
ling van onderwijsuitgaven onder de bevolking. Zo' n 
So% van het hele onderwijsbudget wordt opgeslokt 
door de 50% rijkste huishoudens (zie SCP, I994)· 
Het s c P concludeert dat uitgaven aan onderwijs en 
cultuur, als enige uitgavencategorieen, leiden tot 
een toename van de inkomensongelijkheid. Het pro
bleem met generieke subsidies op vergaring van 
menselijk kapitaal, maar ook op andere vormen van 
kapitaal (bijvoorbeeld huis en pensioen), is dat zein 
hoge mate terecht komen bij de rijkeren en meer ge
talenteerden . De reden is dat onderwijssubsidies de 

I Mel dank aan Paul Kalma , Hessel 
Oosterbeek en Coen Teulings voor 
uitgebreid commentaar. 

en Monteagudo ( I 998), Klenow 
(I998), Topel ( I999)· 

Klenow (2ooi) komen tot de conclusie 
dat een hager inkomen moet leiden tot 
meer scholing in plaats van omgekeerd. 
6 Ik heb het hier over de subsidies op 
de directe kosten van onderwijs, niet 
over de subsidies op de gederfde 
inkomens terwijl men onderwijs volgt, 
zoals studiefinanciering. 

2 Zic bijvoorbeeld Lucas (I 988), en 
Romer (I99o). 
3 Zie ook Heckman en Klenow ( I997), 
Acemoglu en Angrist ( I 999) , Levine en 
R nell (I992), Islam ( I99S), Hamilton 

4 Zie Wolff (loco, 2ooi) en Jacobs, 
Nahuis en Tang (looo). 
s De vraag is dan ook of scholing leidt 
tot cen hager inkomen of een hager 
inkomen juist tot meer scholing, wat 
meestal wordt aangenomen. Bils en 
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prikkels om verder te leren vergroten. De meer ge
talenteerden, die het meeste zullen leren, incasse
ren dan de facto ook de meeste subsidies gedurende 
de peri ode dat ze leren. 

Generieke onderwijssubsidies zorgen voor een 
merkwaardige vorm van ongelijke behandeling van 
de minder getalenteerden ten opzichte van de meer 
getalenteerden binnen een geboortecohort. Tevens 
vergroten onderwijssubsidies de economische on
gelijkheid tussen arm en rijk omdat de gemiddelde 
belastingbetaler de onderwijssubsidies betaalt die 
ten goede komen aan definefleur der natie die na af
studeren in het algemeen tot de meer welgestelden 
behoort. Generieke onderwijssubsidies staan daar
om op gespannen voet met principes van kansgelijk
heid en rechtvaardigheid. 

Daarnaast heeft een opleiding allerlei immate
riele baten. Er zijn consumptieve aspecten van on
derwijs: het is leuk om te studeren. Een titel geeft 
maatschappelijke status en macht. Het soort barren 
dat hoger opgeleiden krijgen zijn interessanter. Kin
deren van hoger opgeleide ouders zullen meer alge
mene ontwikkeling genieten. Hoger opgeleiden 
Ieven Ianger en gezonder, etcetera. Meer generieke 
subsidies aan het onderwijs zal dan de verdeling van 
welzijn ongelijker maken. 

De race tussen technoloaie, vrijhandel en scholina 
Een vergroting van het relatieve aanbod van hoger 
opgeleiden heeft inderdaad de potentie om de belo
ningsongelijkheid te verkleinen. Maar water uitein
delijk aan inkomensongelijkheid resulteert heeft 
niet aileen met het relatieve aanbod van hoger opge
leiden te maken, maar ook met de relatieve vraag 
naar hoger opgeleiden. Als de relatieve vraag naar 
hoger opgeleiden toeneemt dan zal de beloningson
gelijkheid toenemen. Met andere woorden, de belo
ningsongelijkheid neemt aileen af als de toename in 
het relatieve aanbod van hoger opgeleiden niet te
niet wordt gedaan door een verschuiving van de re
latieve vraag naar hoger opgeleiden. 

De geconstateerde afname van de inkomenson
gelijkheid naar opleidingsniveau in Nederland heeft 
mijns inziens inderdaad alles te maken met het aan
bod van goed opgeleide vrouwen op de arbeids-

markt.7 Verder haalt Teulings (2ooo) de voorbeel
den van de vs in de eerste helft van de vorige eeuw 
en de Aziatische Ianden in recente jaren aan ter on
dersteuning van de stelling dat een beter opgeleide 
beroepsbevolking leidt tot een gelijkere inkomens
verdeling. 

Echter, deze voorbeelden - van de v s in de eer
ste helft in de vorige eeuw, Nederland in de laatste 
jaren, en de Aziatische Ianden - zijn niet zonder 
meer gelukkig gekozen. In de laatste decennia van de 
vorige eeuw heeft er in de vs, maar ook in vrijwel 
aile andere Westerse Ianden, een dramatische toe
name plaatsgehad van de beloningsongelijkheid. In 
de vs zijn de meest laaggeschoolde groepen er in de 
laatste decennia nauwelijks in reeel inkomen op 
vooruitgegaan. Daarnaast zien we dat het ~emid
delde opleidingsniveau nog steeds toeneemt. Blijk
baar is het zo dat de relatieve vraag naar hoger opge
leiden sterker toeneemt dan het aanbod. 

AI jaren pogen economen de toename van belo
ningsongelijkheid tussen hoog- en laaggeschoolden 
te verklaren. De eerste, en meest dominante verkla
ring is dat technologische ontwikkeling zorgt voor 
een verschuiving van de arbeidsvraag naar hoog op
geleide werknemers. Hoger opgeleiden kunnen effi
cienter omgaan met nieuwe technologic dan lager 
opgeleiden. Oat wordt ook wei skill biased technoloai
cal chanae genoemd. Het gevolg is dat hoger opgelei
den meer profiteren van technologische vooruit
gang dan laaggeschoolden. De opkomst van de ICT 

wordt ook geassocieerd met een toename van de on
gelijkheid omdat hoger opgeleiden beter kunnen 
omgaan metdeze nieuwe technologie.9 De tegen el
kaar inwerkende krachten van de toename van zowel 
het aanbod van als de vraag naar hoger opgeleiden is 
door Tin bergen ( 197 s) al omschreven als de race 
tussen technologische ontwikkeling en scholing. 

Bovendien zetten de mondialisering van de eco
nomic en meer vrijhandel de beloningsverhoudin
gen onder druk omdat ontwikkelde Ianden zich spe
cialiseren in 'hooggeschoolde' productie, omdat ze 
daar relatiefhet beste in zijn - een comparatief voor
deel. Hierdoor verschuift ook de relatieve vraag 
naar hoger opgeleiden. 10 Uit het verloop van de ren
dementen van onderwijs in Nederland zou men de 

7 Inkomensongelijkheid op het huis
houdniveau is wei toegenomen. 
Oat komt door de sterke groci van 
het aantal tweeverdieners. 
8 In vergelijking met hct buitenland 
neemt Nederland een uitzonderlijke 
positie in. In recente decennia valt 

vrijwel overal in de Westerse wercld 
een toename te zien van de loon
ongelijkheid tussen hager en lager 
opgeleiden, zic ook Davis (1992) 
Bound en Johnson (1992), Katz en 
Murphy (1992). 

Caselli (1-999), Autor Katz en Krueger 
( 1998). 
ro Zie bijvoorbecld Wood (1994). Er 
bestaat overigens con traverse over de 
importantie van vrijhandel voor de 
toename van de beloningsongelijkheid, 
zie ook Krugman ( 1993). 9 Greenwood en Yorukoglu (1997), 
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volgende conclusie kunnen trekken. De vraagver
chuiving van laag naar hager opgeleiden had moe

ten leiden tot een toename van de beloningsonge
lijkheid. Echter, door de inhaalslag van goed opge
leide vrouwen op de arbeidsmarkt is deze ongelijk
heid de kop ingedrukt. De stijging van het rende
ment op onderwijs in recente jaren in Nederland 
suggereert dat de relatieve vraagverschuiving van de 
arbeidsvraag naar hager opgeleiden dominant 
wordt, omdat de groei van het aanbod van hager op
geleiden afneemt. 1 1 

Wanneer leiden onderwijssubsidies niet tot meer 
aelijkheid? 

De potentiele rol van onderwijssubsidies ter verklei
ning van de inkomensverschillen kan op een aantal 
manieren gerelativeerd worden. Ten eerste onder
mijnt vrijhandel en de mondialisering van de econo
mic de nivellerende werking van onderwijssubsi
dies. Bij vrijhandel zullen de beloningsvoeten van 
bepaalde werknemers convergeren naar niveaus die 
op de internationale markten bepaald worden. Rela
tieve loonverschillen worden dan bepaald door het 
relatieve aanbod van en vraag naar hager opgeleiden 
in de hele wereld, zie ook Topel ( 1999). Het stimu-
1 ren van het aanbod van hager opgeleiden in een 

• kleine open economic, zoals de Nederlandse, zal 
dan een verwaarloosbare invloed uitoefenen op het 
r latieve aanbod van hoger opgeleiden in de wereld, 
waardoor er geen verkleining van de loonverschmen 
optreedt. Vrijhandel maakt ondcrwijssubsidies dan 
impotent om iets aan de relatieve beloningsverschil
len te doen. De empirie blijft overigens erg vaag over 
de vraag of er uberhaupt convergentie van belo
ningsvocten voor productiefactoren plaatsvindt. 
Oat impliceert dat het mechanisme voor verkleining 
van inkomensongelijkheid via onderwijssubsidies 
nict volledig is uitgespeeld. 

Ten tweede, sommige varianten van endogene 
groeitheorieen - waarin de technologische ontwik
kcling bepaald wordt door economische overwegin
gen in plaats van een gegeven is (exogeen) - sugge
reren dat cen groter aanbod van hager opgeleiden 
skilled biased technoloaical chanae veroorzaakt. Laag
ge choold werk wordt dan verdrongen en de rela
ticve vraag naar hager opgeleiden neemt toe. De be
loningen van hager opgeleiden zullen dan stijgen. 

11 Zie Leuven en Oosterbeek (2ooo) . 
1 2 Acemoglu ( 1998), Lloyd-Ellis 
( 1999), Kiley ( 1999), Nahujs en 
Smulders (2ooo) . 

Met andere woorden, stimulering van bet aanbod 
van hager opgeleiden met ondcrwijssubsidies leidt 
dan tot een toename van de ongelijkheid, in plaats 
van een afname. 1 2 Deze theorieen kunnen boven
dien verklaren dat een stijging van het opleidingsni
veau gepaard kan gaan met (initi ele) dalingen van de 
productie (en de productiviteit) omdat de ontwik
keling van nieuwe technologieen, die pas op termijn 
iets opleveren, ten koste gaat van direct productieve 
economische activiteiten. Oat kan een mogelijke 
reden zijn waarom we geen robuust empirisch ver
band kunnen vinden tussen de stijging van het oplei
dingsniveau, de economische groei en technische 
ontwikkeling. 

Ten derde, een groat dee! van de toename van de 
beloningsongelijkheid is toe te schrijven aan een 
toename van de beloningsongelijkheid binnen groe
pen werknemers met hetzelfde opleidingsniveau en 
niet alleen tussen werknemers met verschillende op
leidingsniveaus. 1 3 Oat impliceert dat het verrninde
ren van de beloningsongelijkheid door middel van 
onderwijssubsidies maar zeer ten dele mogelijk is, 
omdat onderwijssubsidies aileen ongelijkheid tussen 
groepen werknemers met verschillende opleidin-
gen kunnen verkleinen. . 

Ten vierde, waarom zouden mensen beslissen 
om zich meer te scholen als onderwijssubsidies de 
rendementen van opleidingen doen dalen, en tot 
minder ongelijkheid leiden? Als mensen rationeel 
zijn in hun afweging om in hun menselijk kapitaal te 
investeren, dan zouden ze voorzien dat hogere on
derwijssubsidies het rendement op hun investering 
doen dalen, en daarmee zouden de initiele prikkels 
van subsidies weer grotendeels ternet worden ge
daan. Excercities met economische modellen die 
gebaseerd zijn op rationele vooruitkijkende mensen 
Iaten inderdaad zien dat het instrument van onder
wijssubsidies dan nogal bot is om iets te veranderen 
aan de inkomensongelijkheid. 14 

Lei den meer subsides echt tot meer aelij kheid? 
A priori is het niet duidelijk of onderwijssubsidies 
daadwerkelijk economische ongelijkheid verklei
nen. Statisch bezien, kan er looncompressie optre
den door een geringere schaarste van hoger opgelei
den, maar dat gaat alleen als er geen internationale 
convergentie van beloningen optreedt en als mensen 

r 3 Zie voor een overzi ht van de 
literatuur Katz en Autor (1999). 
14 Zie ook Heckman, Lochner, en 
Taber ( 1998). 
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niet sterk reageren op dalende rendementen van op
leidingen bij hogere subsidies. Dynamisch gezien, 
vergroten onderwijssubsidies economische onge
lijkheid doordat technologische ontwikkelingen in 
gang gezet kunnen worden die lei den tot een stijging 
van de vraag naar hoger geschoolden. Daarnaast 
profiteren boger opgeleiden meer van handelslibe
ralisatie, mondialisering en technologische vooruit
gang. 1 uist deze laatste factoren hebben de laatste de
cennia in veel Westerse Ianden tot grote economi
sche ongelijkheid geleid, terwijl nietkan worden ge
zegd dat het gemiddelde opleidingsniveau is ge
daald. 

Het is de vraag in hoeverre nog meer onderwijs
subsidies de race tussen technologie, handel en 
scholing kan keren. Gegeven dat meer dan 4o%'S 

van ieder geboortecohort naar een hogere opleiding 
doorstroomt, lijkt het niet onwaarschijnlijk dat het 
subsidie-instrument steeds ineffectiever wordt om 
de inkomensverdeling te bei'nvloeden. Het zal im
mers steeds kostbaarder worden om de resterende, 
minder getalenteerde groepen te prikkelen om ver
der te studeren. Daarnaast kunnen onderwijssubsi
dies niet veel veranderen aan de loonongelijkheid 
binnen groepen van werknemers met vergelijkbare 
opleidingen. 

Herverdelina via belastinaen en onderwijssubsidies 
Herverdeling gaat gepaard met economische ver
storingen - zoals Teulings ( 2ooo) terecht opmerkt. 
Door progressie in het belastingstelsel worden prik
kels om menselijk kapitaal te vergaren en arbeid aan 
te bieden minder: de befaamde afruil tussen gelijk
heid en efficientie. Het is optimaal om onderwijs
subsidies te gebruiken om de economische versto
ringen die gepaard gaan met herverdeling te ver
minderen. Onderwijssubsidies en herverdeling zijn 
Siamese tweelingen: hoe meer herverdeling, hoe 
groter de distorsies van bclastingen en hoe meer de 
overheid die verstoringen te lijf moet gaan met sub
sidies. ' 6 De cruciale vraag is of op dit moment de 
onderwijssubsidies sub-optimaallaag zijn, want dan 
moeten ze verhoogd worden. Bij het al omvangrijke 
niveau van onderwijssubsidies lijkt mij dat weinig 
waarschijnlijk. 

Daarnaast wil de regering blijkbaar minder aan 
herverdeling doen omdat het nieuwe belastingstel
sel minder progressief en dus minder economisch 

verstorend wordt. De optimale beleidsreactie zou 
dan zijn om dus ook onderwijssubsidies te verklei
nen in plaats van ze te verhogen. 

Meer aeneriek beleid? 
Teulings ( 2 ooo) pleit voor een verhoging van de 
onderwijssubsidies over de hele linie. Specifiek 
beleid gericht op de achterstandsgroepen wordt te 
kostbaar. Het lijkt, gezien de sociale en culturele 
barrieres, vrijwel ondoenlijk om de achterstands
groepen door middel van nog meer geld te bereiken. 
Maar, bij de kostbaarheid van het achterstandenbe
leid kan een aantal kanttekeningen geplaatst wor
den. 

Allereerst is het van groot belang om te voorko
men dat mensen al op jonge leeftijd het onderwijs
stelsel verlaten - dit is een paternalistisch motief. 
Dan hoeft de overheid zich minder zorgen te maken 
over de kwetsbare groepen als ze ouder zijn. 1 wst die 
kwetsbare groepen zorgen voor grote maatschappe
lijke problemen en kosten als ze door het ijs zakken: 
criminaliteit, slechte gezondheid, werkloosheid, 
etc .. De vraag is dan ook of achterstandenbeleid 
werkelijk te kostbaar is als ook de andere maatschap
pelijke kosten meegenomen worden. Het belang 
van (voorschoolse) interventies, zoals speel- en 
leerprojecten, voorschoolse opvang, en dergelijke, 
kan wat mij betreft niet genoeg benadrukt worden. 
Empirisch onderzoek wijst ook uit dat interventies 
aileen op zeer jonge leeftijd effectief en economisch 
rendabel zijn. '7 

Ten tweede, alhoewel meer middelen in basis en 
middelbaar onderwijs geen grote effecten sorteren 
op de leerprestaties, blijkt dat wei de arbeidsmarkt
prestaties verbeteren door bijvoorbeeld klassenver
kleining. 18 Met andere woorden, niet alleen cogni
tieve vaardigheden zijn essentieel voor later econo
misch succes, maar ook sociale vaardigheden, 
normbesef, burgerschap en dergelijke zijn van be
lang. Bovendien lijkt het in de rede te liggen dat in 
een kennisintensieve economic, waar kennis sneller 
veroudert, deze niet-cognitieve vaardigheden aan 
belang winnen. 

Spec!ftek beleid! 
A is er al een reden bestaat om onderwijsuitgaven te 
verhogen, dan lijkt me dit bij uitstek van toepassing 
voor de kwetsbare groepen. Interventies moeten 

1 s Zie bijvoorbeeld Huisman en 
anderen (1986) . 

16 Bovenberg en Jacobs (2ooo). 

17 Heckman (1999). 
1 8 Card en Krueger 
( 1996a, 1996b). 
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dan bij voorkeur op zeer jonge leeftijd geschieden. 
De ocialc problemen zijn legio als mensen al op 
jonge lceftijd uitvallen . Het bhjkt dat als mensen 
maar eenmaal een H AVO of v wo diploma hebben, 
ze massaal doorstromen naar het hoger onderwijs 
(HAVO 7S% en VWO 92%). ' 9 

aar mijn mening kunnen de subsidies aan het 
hoger onderwij teruggeschroefd worden. Het typi
che beleid in de Westerse wereld is hoger onderwijs 

te subsidieren om iedereen gehjke toegang te garan
deren. Afgezien van de verdelingseffecten, wordt 
beslag gelegd op kostbare overheidsmiddelen die 
wellicht een betere aanwending verdi en en. De over
heid zou in eerste instantie leningen moeten ver-
trekken, zodat iedereen kan gaan studeren. Door 

de terugbetaling van studieleningen inkomensafhan
kelijk te maken, of een academicusbelasting in te 
voeren, hoeven risico-mijdende studenten dan niet 
mecr bang te zijn om schuld aan te gaan, omdat af
gestudcerden aileen terugbetalen als ze dat daad
werkelijk kunnen. 20 Door de private contributies 
van dcelnemers aan het hoger onderwijs te verhogen 
kan er mcer geld naar universiteiten en hoge scholen 
strom en zonder dat dat leidt tot budgettaire preble
men in Den Haag. 

Tot slot 
In dit stuk heb ik mijn twijfels geuit bij het veron
derstelde maatschappelijke rendement van hogere 
onderwijsuitgaven en de mogelijk nivellerende wer
king van meer onderwijssubsidies. In met name het 
hoger onderwijs denk ik dat de overheid hogere bij
dragen van deelnemers kan verlangen uit rechtvaar
digheids- en doelmatigheidsoverwegingen . Het vrij
vallende budget kan dan eventueel voor de achter-
tandsgroepen ingezet worden. Ik ben dan ook geen 

voorstander van een substantiele generieke verho
ging van onderwijssubsidies. 

De geconstateerde problemen in de onderwijs
s ctor hcbben mijns inziens weinig te maken met het 
feit of onderwijssubsidies alszodanig te laag zijn. 
Paar n voert al jaren een pro-cyclisch macro-eco
nomis h belcid, waardoor de private sector wordt 
aangejaagd en de overheid leeggezogen. Conse
qucnte toepassing van de Zalmnormen zorgt ervoor 
dat conjuncturele meevallers weer terug in de eco
nomic vlo ien. De uitgavenmeevallers worden aan
gewend voor nieuw beleid en de inkomstenmeeval-

lers komen voor so% in de vorm van lastenverlich
ting weer terug in de private sector. 

Daarnaast worden de plafonds voor overheids
uitgaven stelselmatig te laag ingeschat door de be
hoedzame begrotingsscenario's. Het gevolg is een 
verdere verschraling van de collectieve sector. Ook 
zal voortschrijdende ontwikkeling van de arbeids
productiviteit in de marktsector - en daarmee ge
paard gaande loonstijgingen - de loonkosten in de 
publieke sector opstuwen (Baumol's ziekte). Met de 
opkomst van de vergrijzing en de schaarste op de ar
beidsmarkt zal de beheersbaarheid van de collec
tieve sector ook in de toekomst problema tisch zijn. 

Bij onveranderde overheidsbudgetten komen 
overheidssectoren in de knel. Dit is niet een speci
fiek probleem in het onderwijs, maar geldt voor de 
hele overheid. De overheid zal hoe dan ook de sala
rissen in de collectieve sector op peil moeten hou
den om leegloop te voorkomen. In dat opzicht is een 
salarisverhoging - zoals Teulings voorstelt- best te 
verdedigen, maar de vraag is wie dat gaat betalen. 

De PvdA zal zich moeten bezinnen op de vraag in 
hoeverre private contributies kunnen bijdragen aan 
het in stand houden van het voorzieningenpeil in het 
onderwijs, maar ook in bijvoorbeeld de gezond
heidszorg. Ik onderschrijf op dit punt Teulings' be
toog van harte. De PvdA is verdeeld. Aan de ene 
kant bestaat er terechte angst voor selectie- en uit
sluitingseffecten bij de zwakste groepen, waardoor 
private contributies niet als een serieuze optic wor
den beschouwd. Om draagvlak te houden voor her
verdelingsarrangementen, zo is de redenering, 
moeten de middengroepen bij de publieke zaak be
trokken blijven en moet beleid generiek zijn en blij
ven. Maar bij het gegeven belastingpeil impliceert 
het uitsluiten van eigen contributies een verschra
ling van het aanbod van publieke diensten en leeg
loop van personeel. De onvermijdelijke consequen
tie van het in stand houden van de bestaande collec
tieve sector is een hager collectiefbelastingpeil. De 
PvdA wil deze consequentie niet trekken. 

Aan de andere kant, komt de PvdA, mijns in
ziens, te weinig tegemoet aan individuele wensen en 
keuzevrijheid. In een individualiserende samenle-

.. ving met mondige burgers is het gevaar evenzeer 
groat dat dat de middengroepen zich afkeren van de 
zwaksten als ze in een collectief keurslijf geperst 
worden. Naar mijn mening moeten overheidsvoor-

•9 Hierbij is rekening gehouden met de 
verwachtc doorstroom van H AVO leer lin-

gen die via het M B o alsnog in hoger on
derwijs terechtkomen, zie cas (1997) . 

2o Oosterbeek ( 1994) en Jacobs en 
Van Wijnbergen (2ooo). 
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zieningen specifieker gericht zijn op de zwakste en 
minst kansrijke groepen om het beslag van de over
heid op de private sector te verkleinen en mensen 
meer eigen verantwoordelijkheden te Iaten nemen. 
Het wordt tijd dat de PvdA duidelijk maakt waar 
ze staat. 

BAS JACOBS 
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