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Welke sociale innovaties 
hebben het gezicht van de 
twintigste eeuw het meest 
bepaald? Ieder antwoord 
op die vraag is vanzelfspre-

Onderwijs: 
een nuttige 

maatschappelijke 
investering? 

groting dus worden door
broken? 

Rendement op onderwijs 

Als over de kosten van on
kend subjectief. In een 
lijs* kan - naast het alge
meen kiesrecht en een be-

COEN TEULINGS 
derwijs wordt gesproken, 
denkt men veelal aan dedi-
recte kosten van het onder

trouwbaar systeem van 
pensioenverzekering - de 
opkomst van het massaon
derwijs echter nauwelijks 
ontbreken. Nog rond de 
vorige eeuwwisseling was 
onderwijs vrijwel overal op 
de wereld slechts voorbe
houden aan de 'happy few'. 
Wie meer dan een paar jaar 

Het maatschappelijk en individueel rendement 

van onderwijs is hoo9. Deze waarheid als een koe 
wijsapparaat zelf: de sala
rissen van de docenten, het 
lesmateriaal en de huur van 
het gebouw. Voor de 
meeste onderwijssoorten 
bedragen die kosten niet 
vee! meer dan 1 I o. ooo 
per leer ling per jaar. Veelal 
zijn deze kosten echter van 
ondergeschikt belang ver

lijkt niet altijd het uitsansspunt van 
onderwijsbeleid te zijn seweest. Sterker nos, 

de vraa9 naar het maatschappelijk nut van 

onderwijs(investerinsen) schijnt opnieuw te 

moeten worden sesteld. In ieder eeval beantwoordt 
Coen Teulinss deze vraas hier met een volmondiB 

en steviB onderbouwd 'ja' . 

lager onderwijs had genoten behoorde tot de elite 
van de samenleving. Thans brengen wij gemiddeld 
1 o procent van ons Ieven als scholier of student 
door. Zes jaar lagere school is niet eens meer vol
doende als 'startkwalificatie' voor normaal maat
schappelijk functioneren. Een voltooide driejarige 
middelbare opleiding is de norm, en die norm ver
schuift nog steeds. De opkomst van het onderwijs 
heeft een grote invloed gehad op de economische 
ontwikkeling. Brede lagen van de bevolking werden 
getraind om informatie te verwerken, en de innova
ties van enkelen konden op die manier in verrassend 
tempo worden toegepast in productieprocessen van 
velen. Kortom: onderwijs bleek een goed rende
rende investering. 

De laatste I 5 jaar is het onderwijs, in ieder geval 
in Nederland, enigszins in het verdomhoekje ge
raakt. De fmanciele problemen van de overheid heb
ben hun uitwerking op de onderwijsbegroting niet 
gemist. Aan het begin van de 2 I ste eeuw staan wij 
voor de vraag hoe het verder moet met het onder
wijs. Zijn de hoogtijdagen voorbij en heeft het on
derwijs zijn betekenis voor verdere ontwikkeling 
verloren? Of is het rendement op onderwijs nog 
steeds hoog, en moet de stagnatie in onderwijsbe-

geleken met de grootste kostenpost, de tijd van de
gene die het onderwijs volgt. Het alternatief voor 
een jaar in de schoolbanken is werken. Oat alterna
tieflevert (bruto) snel 1 5o.ooo op, een opbrengst 
die verloren gaat door onderwijs te volgen. Vergele
ken bij dit bedrag zijn de directe kosten van het on
derwijs gering. 

Met dit gegeven in het achterhoofd is het relatief 
eenvoudig om het rendement van onderwijs te be
palen. Door een jaar Ianger in de schoolbanken te 
blijven, kan het arbeidsinkomen pas een jaar later 
worden gelncasseerd. Zolang de winst in producti
viteit van een extra jaar onderwijs dus groter is dan 
de rentekosten van het jaar uitstel van het arbeidsin
komen, is het onderwijs een zinvolle investering. 
Het rendement op onderwijs is dus gelijk aan het 
percentage extra salaris per jaar extra onderwijs . 
Met wat statistische technieken laat dat percentage 
zich eenvoudig vaststellen. Grofweg is onderwijs 
een zinvolle investering zolang dat percentage hoger 
is dan de hypotheekrente. Het is een van de meest 
verbijsterende resultaten van de arbeidseconomie 
dat in nagenoeg aile Ianden van de wereld dat per
centage inderdaad ergens tussen 5 en 1 5 procent 
ligt, dat wil zeggen, om en nabij de hypotheekrente. 
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Nederland is op die regel geen uitzondering. Het 
rendement op onderwijs is thans 8 a 9 procent. Het 
is niet altijd zo laag geweest. Rond 196o was het ren
dement nog 13 procent per jaar onderwijs. Vanaf 
1960 is het rendement geleidelijk gedaald, tot 6 pro
cent in 1 9 8!;. 1 Leuven en Oosterbeek Iaten zien dat 
het rendement sinds 199!; weer snel omhoog gaat, 
vooral bij vrouwen. 2 Deze stijging van het rende
ment op onderwijs is een zeer late echo van een ont
wikkeling die zich in de Verenigde Staten al 1 !; jaar 
eerder heeft voorgedaan. Deze stijging van het ren
dement is vaak toegeschreven aan de introductie van 
IT.3 In dit computertijdperk wint onderwijs dus aan 
belang. 

In de hele wereld wordt het rendement op on
derwijs aan de hand van deze simpele vuistregel be
paald. De Tweede Kamer zou zich daarom ieder jaar 
door het Ministerie van Onderwijs over dit rende
ment moe ten Iaten informeren. Als er nu een aanlei
ding is voor Kamervragen dan is het wei de door 
Leuven en Oosterbeek gesignaleerde snelle stijging 
van het rendement op onderwijs. 

Vanzelfsprekend zijn er tal van, vaak zeer goede, 
redenen om deze simpele vuistregel te wantrou
wen. Zo leidt op individueel niveau het verband tus
sen een hoger salaris en meer onderwijs tot het be
kende kip-ei probleem: is het jaar extra onderwijs 
nude oorzaak van het hogere salaris? Ofis het eerder 
zo dat de kinderen met de beste uitgangspositie, die 
ook zonder onderwijs meer zouden verdienen, Ian
ger op school blijven? In dat laatste geval zouden we 
ons kosten en moeite van het onderwijs kunnen be
sparen. Deze vraag is de afgelopen 2o jaar uitvoerig 
onderzocht. Zo is er veel onderzoek gedaan waarbij 
de uitgangspositie van kinderen gelijk wordtgehou
den door eeneiige tweelingen met elkaar te vergelij
ken.4- Steeds opnieuw echter blijkt dat de simpele 
vuistregel uitstekend voldoet. 

Een tweede reden om de simpele vuistregel te 
wantrouwen is dat individueel rendement niet 
samen hoeft te vallen met maatschappelijk rende-

ment. Het individueel rendement zou hoger kunnen 
zijn dan het maatschappelijk rendement, grofweg 
gezegd, omdat onderwijs mensen status en een 
grote bek geeft die hen in staat stelt voor zichzelf een 
hoger salaris te bedingen, ten koste van het salaris 
van anderen. Omgekeerd zou het individueel rende
ment ook lager kunnen zijn dan het maatschappelijk 
rendement, omdat de kennis van de een de produc
tiviteit van de ander ten goede komt. Ook deze 
vraag is de afgelopen 1 o jaar uitgebreid onderzocht. 
Het onderzoek is gebaseerd op een vergelijking tus
sen Ianden, van het nationaal inkomen enerzijds en 
het opleidingsniveau van de beroepsbevolking an
derzijds. Een hoog opleidingsniveau blijkt samen te 
gaan met een hoog nationaal inkom en. Ook hier is er 
weer een kip-ei probleem: leidt een goed opgeleide 
beroepsbevolking nu tot een hoog nationaal inko
men, of is het andersom, een hoog nationaal in
komen leidt tot hoge uitgaven voor onderwijs en dus 
tot een goed opgeleide beroepsbevolking. lnveste
ringen in onderwijs blijken over het algemeen ech
ter vooraf te gaan aan een stijging van het nationaal 
inkomen. Onderwijs moet daarom oorzaak zijn, en 
een hoog nationaal inkom en het gevolg. De uitbrei
ding van het onderwijs blijkt een van de belangrijk
ste verklaringen voor de enorme welvaartsstijging 
sinds de T weede Wereldoorlog. Sterker nog, de sim
pele vuistregel voor het rendement op onderwijs 
blijkt ook op maatschappelijk niveau redelijk te vol
doen: een stijging van het gemiddelde opleidingsni
veau van de beroepsbevolking met een jaar leidt tot 
een minimaal 1 o procent hoger nationaal inkomen. 
Voorzover er een verschil is tussen individueel en 
maatschappelijk rendement, ligt het maatschappe
lijk rendement hoger dan het individueel rende
ment.S 

De Verenigde Staten heeft zijn grote economi
sche voorspr1mg op Europa in de naoorlogse pe
riode - ook na het herstel van de oorlogsschade 
dan ook te danken aan zijn beter opgeleide beroeps· 
bevolking. In 1960 had de gemiddelde Amerikaan 9 

1. J. Hartog, H. Oosterbeek en C.N. 
Teulings, 'Age, wage and education in 
the Netherlands', in: P. Johnson en 
K.F. Zimmermann, Labour markets in 
ageing Europe, Cambridge: Cambridge 
University Press, 1993. 

Qyarterly journal '!f Economics, 1998, 
P· I I 69- I 2 I 3. 

S · Zie A.B. Krueger en M . Lindahl, 
op.cit .. De conclusies van Krueger en 
Lindahl wijken op een aantal punten af 
van eerder, veelgeciteerd onderzoek, 
waaruit blijkt dat onderwijs niet zozeer 
het niveau maar de groei van het natio
naal inkom en bevorderd. Deze uiteen
lopende conclusies zijn het gevolg van 
het feit dat Krueger en Lindahl 
rekening houden met het gevolg van 
meetfouten in het gemiddelde onder
wijsniveau per land. 

2. E. Leuven en H. Oosterbeek, 
'Rendement van onderwijs stijgt', 
in: ESB, 23-6-2ooo, p.s23. 
3· D. H. Autor, L.F. Katz en A.B. 
Krueger, 'Computing inequality: have 
computers changed the labor market?', 

4-· 0. Ashenfelter en A.B. Krueger, 
'Estimates of the economic return to 
schooling from a new sample of twins', 
American Economic Review, I 994-, p. I 1 S7-
73· A.B. Krueger en M. Lindahl, 
Education for growth: why and for whom?, 
working paper, Princeton University, 
1998 geven een uitstekend overzicht 
van studies en methoden die op dit 
vraagstuk zijn toegepast. 
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jaar onderwijs genoten, tegenover slechts ) jaar 
voor de gemiddelde Nederlander. In Amerika was 
het middelbaar onderwijs al tussen I 9 I o en I 940 
voor brede lagen van de bevolkmg toegankelijk ge
worden, terwijl rue beweging in Europa pas na de 
oorlogop gang kwam. 6 Deze revolutie in het onder
wijs in de Verenigde Staten heeft zich overigens na
genoeg zonder overheidsinterventie voltrokken. 
Onderwijs, ook voor brede lagen van de bevolkmg, 
is dus zeker niet noodzakelijkerwijs een overheids
aangelegenheid. Wei vereist een dergelijke ontwik

ger onderwijs willen blijven volgen. Vanuit deze ge
dachtegang wordt er vaak voor gepleit dat de over
heid zich alleen nog naar maar bemoeit met het on
derwijs in de leerplichtige leeftijd, en zijn handen 
geheel aftrekt van het M B o en het hoger onderwijs. 
Deze gedachte wordt versterkt doordat de subsidies 
aan het hoger onderwijs denivellerend werken: zij 
komen vooral ten goede aan de leerlingen die het 
ook zonder steun van de overheid ver zouden schop
pen, veelal de kinderen van goed opgeleide en vee! 
verdienende ouders. 

keling en vrij homogeen sa
mengestelde bevolkmg, 
zoals die bestond in de ag
rarische staten van het Mid
den Westen. Het was pre
cies daar dat de onderwijs
revolutie rond I 9 I o zijn 
beslag kreeg. 

De Verenigde Staten heift zijn grate 

economische voorsprong op Europa 

in de naoorlogse periode - ook na 

het herstel van de oorlogsschade -

dan ook te danken aan zijn beter 

Deze op het eerste ge
zicht voor de hand liggende 
conclusie verdient echter 
nuancering. Zoals alle in
vesteringen kennen ook die 
in het onderwijs een afne
mend rendement. De eer
ste academicus was goud 
waard: ruj verruende een 
astronomisch salaris. Voor 

In het Iicht van het voor
afgaande valt het moeilijk 

opgeleide beroepsbevolking 

te begrijpen wat de Wetenschappelijke Raad voor 
het Regeringsbeleid bewogen heeft om te conclude
ren dat het rendement van onderwijs zich moeilijk 
laat bepalen. Men vraagt zich of de Raad wei de 
moeite heeft genom en om de wetenschappelijk lite
ratuur op rut punt te bestuderen, een taak waar deze 
Raad toch voor is aangesteld. Om het betoog maar 
eens kort en bonrug samen te vatten: we zijn onein
dig vee! zekerder van het rendement op onderwijs 
dan van dat op de Betuwelijn . 

Ongelijkheid en onderwijs 
Vanuit politiek oogpunt laat de voorafgaande analyse 
twee totaal verscrullende conclusies toe. Enerzijds 
moet worden vastgesteld dat het rendement op on
derwijs hoog is en bovendien toeneemt, en dat er 
voor de overheid dus aile reden is om meer in on
derwijs te investeren. Anderzijds blijkt de simpele 
vuistregel, dathet rendement van onderwijs gelijk is 
aan bet percentage extra salaris per jaar onderwijs, 
uitstekend te voldoen. Als ieder inruvidu zelf de 
vruchten plukt van zijn inspanning in de schoolban
ken, dan is er voor de overheid dus weinig red en tot 
ingrijpen. Burgers zijn zelf oud en wijs genoeg om te 
bepalen of ze gaan werken of dat ze nog een jaar Ian-

6. C. Goldin en L.F. Katz , The returns to 
skill in the United States across the 
twentieth century, N BE R working paper 
]126, 1999-

de volgende academicus gold dat al wat minder, en 
naarmate er meer academici komen neemt de meer
waarde (en dus hun salaris) steeds verder af. Het 
omgekeerde doet zich voor aan de onderkant van de 
markt. Oorspronkelijk was iedereen laaggeschoold 
en waren de lonen voor laaggeschoolden dienover
eenkomstig laag. Naarmate meer mensen door stu
deerden, bleven er minder laaggeschoolden over en 
gingen hun lonen geleidelijk ornhoog. Deze schaar
beweging maakt dat investeringen in onderwijs niet 
alleen lei den tot groei, maar ook tot een afname van 
de beloningsverscrullen. 

Dit is precies wat zich in een aantallanden heeft 
voorgedaan. In de Verenigde Staten zijn de belo
ningsverscrullen, aansluitend op de onderwijsrevo
lutie van na I 9 I o, gehalveerd.7 Zoals in de vorige 
paragraaf al is aangeven is in Nederland iets soortge
lijks gebeurd na de snelle stijging van het opleidings
niveau na de oorlog: het rendement op onderwijs 
daalde van I 3 procent per jaar onderwijs in I 96o 
naar 6 procent in I 9 8 5. Het laatste voorbeeld is 
Zuid-Korea. We zijn gewend te denken over de 
Aziatische tijgers als een uitzonderlijk econornisch 
mirakel. In feite voldoen ook deze Ianden aan deal
gemene econornische wetmatigheid van de afgelo-

7- C. Goldin en R.A. Margo, 'The great 
compression: the wage structure in the 
United States at mid-century', Qyaterly 
Journal '![Economics, 1992, p.1 3)- 164. 
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pen 1 oo jaar: investeringen in onderwijs leiden tot 
groei. Zuid-Korea investeerde fors in onderwijs in 
de zestiger en zeventiger jaren. In de daarop vol
gende periode steeg het nationaal inkomen en 
namen de beloningsverschillen af. 8 

Deze conclusie heeft grote politieke implicaties. 
In de praktijk bekommeren aile politieke partijen 
zich in meer (sP) of mindere (vvo) mate om een 
'evenwichtige' inkomensverdeling. Via tal van maat
regelen worden lagere inkomensgroepen onder
steund, van belastingstelsel tot studiebeurzen en 

daardoor de beloningsverschillen worden ver

kleind. 
Er is een andere manier om tegen ditzelfde pro

bleem aan te kijken. De zorg om een rechtvaardige 
inkomensverdeling leidt tot een herverdelend belas
tingsysteem met hoge marginale tarieven. Oat is 
nadelig voor het functioneren van de arbeidsmarkt. 
Als mensen hun extra verdiensten toch grotendeels 
naar de belasting moeten brengen, heeft het voor 
hen weinig zin om zich extra in te spannen, met aile 
negatieve economische gevolgen van dien. Precies 

om deze reden heeft zelfs huursubsidie. Vanuit dit ge
zichtspunt is het nuttig om 
je af te vragen welke rol het 
onderwijs hierin kan spe
len . Ieclere investering in 
onderwijs leidt tot een ver
mindering van belonings
verschillen. 9 Wanneer 
meneer x met 6 jaar onder-

Zuid-Korea investeerde Jars in 

onderwijs in de zestiger en zeventiger 

jaren. In de daarop volgende periode 

steeg het nationaal inkomen en 

namen de beloningsverschillen cif. 

een PvdA -staatssecretaris 
als Willem Vermeend in 
het 'Belastingstelsel voor 
de 2 1 ste Eeuw' de margi· 
nale belastingtarieven ver
der verlaagd. Het is effec
tiever om het gerniddelde 

wijs besluit zich een jaar bij te scholen, dan gaan de 
lonen van alle mensen met rninder dan 6 jaar onder
wijs iets omhoog en gaan de lonen van alle mensen 
met meer dan 6 jaar onderwijs iets omlaag. Er zijn 
dus twee manieren om de positie van ongeschoolden 
op de arbeidsmarkt te verbeteren. De directe weg is 
om ze bij te scholen. Er is echter ook een indirecte 
weg: door andere met een betere uitgangspositie bij 
te scholen stijgen de lonen van de resterende onge
schoolden. Er zijn simpelweg rninder ongeschoolde 
over om het onvermijdelijke ongeschoolde werk te 
doen, en dus gaan hun lonen omhoog. Wat de beste 
weg is om ongeschoolden te ondersteunen, de di
recte of de indirecte, hangt er maar net vanaf. Onge
schoolden zijn vaak niet voor niets ongeschoold. De 
schoolbanken liggen hen niet erg, en het zal dus veel 
tijd en geld kosten hun opleidingsniveau op te 
schroeven. De indirecte weg kan dan veel effectiever 
zijn. Dit pleit dus voor overheidssteun aan het on
derwijs, niet aileen voor het verplichte lager onder
wijs, maar over de voile breedte, van kleuterklas tot 
universiteit. Weliswaar trekken de hager opgeleiden 
direct profijt van de subsidies voor de universiteit, 
maar via de indirecte weg profiteren ook lager opge
leiden van de betere opleiding aan de top, omdat 

opleidingsniveau van be
roepsbevolking via subsidies voor het onderwijs op 
te krikken, waardoor de salarisverschillen tussen 
opleidingsniveaus als vanzelf afnemen. Er rust dan 
een minder zware herverdelingstaak op het belas
tingsysteem . In lopend onderzoek samen metRo
bert Our Iaten wij zien dat de overheid voor zijn in
komensbeleid het beste kan vertrouwen op een 
combinatie van subsidies voor het onderwijs op aile 
niveaus en herverdeling via de belastingen. 

Deze diagnose leidt tot een totaal ander soorton
derwijsbeleid dan waar de overheid nu op af koerst. 
Paul Scheffer heeft in zijn veelbesproken N RC-arti
kel de noodklok over de positie van allochtonen ge
luid. Hun integratie verloopt zeer moeizaam. Sinds 
dit 'edict van Scheffer' dreigt aile aandacht in het on
derwijsbeleid - nog sterker dan toch al het geval was 
- te worden gericht op allochtonen. De toevoeging 
'nog sterker dan toch al het geval was' staat er niet 
voor niets: via de cumi -leerlingen regelingen krijgen 
scholen voor kinderen met allochtone ouders nu a1 
bijna twee keer zoveel geld als voor een gewone 
leerling. Roel in 't Veld 's ontboezeming in de Volks
krant van 1 7 augustus - hoe juist zijn diagnose verder 
ook is, daarover later - ademt in zeker opzicht de
zelfde sfeer. Als meest pregnante voorbeeld van fa-

8. D. Kim en R. Topel, ' Labor markets 
and economic growth: lessons from 
Korea's industrialization, 1970-1 990', 
in: R.B. Freeman en L.F. Katz, 
Differences and chanaes in wane structures, 
Chicago: University of Chicago Press, 

199 .1'. In lopend onderzoek dat ik 
samen met Thijs van Rens doe Iaten wij 
zien dat de relatie tussen 
opleidingsniveau en 
beloningsverschillen niet specifiek is 
voor de drie genoemde Ianden, 

maar vee! breder opgeld doet. 
9· C.N. Teulings, Substitution and 
complementari9' under comparative 
advantaae and the accumulation if human 
capital, discussion paper TI 99·049/3, 
Tinbergen Institute, 1 999· 
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lend onderwijsbeleid noemt hij dat kinderen van ou
ders met een universitaire opleiding 2S keer zoveel 
kans hebben om naar de universiteit te gaan als kin
deren van ongeschoolde ouders. Oat probleem is 
echter zo oud als de weg naar Rome, en talloze ex
perimenten om daar wat aan te doen hebben ge
faald . Zowel Scheffer als In 't Veld maken een kern
punt van het onderwijsbeleid tot een probleem dat 
dat beleid tach niet kan oplossen. lntegratie van 
minderheden en het opkrikken van de positie van 
laaggeschoolden zijn processen van meerdere gene
raties. Als verdere voortgang op de directe weg van 
steun voor laaggeschoolden dan zo moeilijk is, 
waarom dan niet de indirecte weg bewandeld, van 
verkleining van beloningsverschillen via het op peil 
brengen en houden van het opleidingsniveau van de 
gehele bevolking? Op dat terrein zijn er meer dan 
genoeg redenen tot zorg en meer dan genoeg moge
lijkheden voor actie. 

Helpt meer oeld? 
Na het fmanciele rampjaar ' 1 9 8 2' he eft het econo
misch beleid in het teken gestaan van de sanering van 
een uit de hand gelopen collectieve sector. Hoewel 
de overheid op een aantal terreinen nog steeds geld 
over de balk smijt, is de sanering over het algemeen 
met succes volbracht. Ook de onderwijsbegroting 
was daarbij onvermijdelijk een kind van de rekening. 
Aanvankelijk was het onderwijs daar redelijk tegen 
hestand, maar daaraan zit een grens. Tot voor kort 
stuitte een verruiming van het onderwijsbudget 
echter op financiele grenzen. Verhoging van belas
tingtarieven is immers ongewenst vanwege de ver
storing van de arbeidsmarkt. Inmiddels is de over
heid uit de financiele problemen, zodat er ook zon
der belastingverhoging ruimte is voor een verhoging 
van het budget. 

Tot nog toe stelt de politiek zich echter aarzelend 
op. Het lager onderwijs kan nog op enige sympathie 
rekenen, maar aile andere onderwijsvormen staan 
op de politieke nullijn. Er doet zich een merkwaar
dig mechanisrne voor, dat ook in de gezondheids
zorg speelt. Enerzijds sluit de politiek vanuit het 
oogpunt van toegankelijkheid rechtstreekse fman
ciele bijdragen van ouders en studenten aan onder
wijsinstellingen uit. Anderzijds is men niet bereid 
om vanuit de staatskas meer geld beschikbaar te stel
len. Aldus wordt de politiek de hoeder van de brede 

10. R. Fernandez en R. Rogerson, 
'Income distribution, communities, and 

toegankelijkheid van een overigens sjofel onderwijs
systeem. Een soortgelijk proces heeft in Engeland de 
geloofwaardigheid van de National Health Service 
ondermijnd, en treft daar nu het onderwijs. De 
enige oplossing is dat de politiek beide dogma's 
overboard zet. Enerzijds moet er meer ruimte voor 
bijvoorbeeld universiteiten komen om fmanciele 
bijdragen van onderwijsdeelnemers te werven, 
zodat die instituten ook meer prikkels hebben om 
waar te leveren voor hun geld. Anderzijds is een ver
ruiming van het onderwijsbudget noodzakelijk. Zo 
blijft onderwijs dan voor (potentiele) studenten re
latief goedkoop, zodat het gemiddelde opleidings
niveau van de beroepsbevolking zo hoog mogelijk 
wordt. 

Voor de rijksoverheid is hiermee een hoog ambi
tieniveau geformuleerd. De natuurlijke reflex van 
verantwoordelijke politici is in dit soort situaties om 
met weinig geld een concreet doe! te will en realise
ren, van het type '3 oo miljoen voor een computer in 
iedere klas'. De kosten blijven binnen de perken, en 
er wordt een concreet en goed meetbaar resultaat 
gerealiseerd. Oat laat zich makkelijk aan het electo
raat verkopen. Ook het ambtelijk apparaat van het 
Ministerie wordt hiermee bediend: er moeten voor
stellen worden bedacht en subsidievoorwaarden 
worden afgekondigd, die achterafweer op naleving 
moeten worden gecontroleerd. Kortom: werk aan 
de winkel. 

Toch is dat niet wat moet gebeuren. Een verbete
ring van het onderwijs komt niet tot stand via vanuit 
Zoetermeer opgelegde richtlijnen. Scholen zijn zelf 
het beste in staat om te beoordelen wat in hun con
crete situatie de beste besteding is van de middelen. 
Concurrentie om de gunst van ouders en leerlingen 
is het beste middel om af te dwingen dat scholen het 
geld ook daadwerkelijk effectief bested en. Waarom 
functioneert het Nederlandse lager onderwijs rela
tief nog best aardig, terwijl het publieke lager 
onderwijs in de v sin zo' n deplorabele staat verkeert 
dat Clinton er zijn dochter niet aan durfde toe te ver
trouwen? Omdat inN ederland scholen concurreren 
om leerlingen op straffe van opheffing, terwijl in de 
Verenigde Staten iedere lagere school monopolist is 
in zijn eigen schooldistrict ( op sommige terreinen is 
marktwerking inN ederland beter geregeld dan in de 
Verenigde Staten).' 0 

Er is een tweede bestemming van extra middelen, 

the quality of education', in: Qyarterly 
Journal if Economics, 1996, p. IJ,I-164. 
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die alleen al vanwege de gigantische kosten zeer on
aantrekkelijk is, maar die onvermijdelijk lijkt: salaris
verhoging. Het is nog niet zo gek lang geleden dat ver
vanging van zieke onderwijzers de gewoonste zaak 
van de wereld was. Onlangs kwam mij een verhaal ter 
ore van een ouder met een kind in groep acht. Hij 
kreeg in maart een brief van de school dat zijn kind de 
rest van het jaar geen onderwijs meer zou krijgen. De 
ouder vond dat dat natuurlijk niet kon, en de inspec
teur was het daar van harte mee eens. Ook de direc
teur van de school bleek diezelfde mening toegedaan. 
Dat nam niet weg dat hij voet bij stuk hield: er waren 
4 zieken op een bestand van I o onderwijzers, en in 
geen velden of wegen vervangers te bekennen, dus er 
was geen alternatief. Je hoeft weinig moeite te doen 
om soortgelijke horror stories op het spoor te komen. 
Ooit was er de commissie Van Es, die onderzoek 
moest doen naar de gebrekkige aantrekkingskracht 
van het lerarenvak. Een buitenstaander kreeg de in
druk dat de commissie functioneerde onder de uit
drukkelijke voorwaarde dat zij niet mocht adviseren 

dat de salarissen misschien omhoog moesten. Die lijn 
lijkt thans niet langer houdbaar. 

Hiermee is misschien meteen verklaard waarom 
er in deze discussie op het politieke front zo weinig 
voortgang wordt geboekt. Wie serieus wat wil 
doen, is meteen veel geld kwijt. Een structurele ver
hoging van de begroting in de orde van grootte van 
IS procent (ongeveer 6 miljard) ligt in de rede. En 
zelfs van een dergelijke verhoging moet je nog geen 
spectaculaire effecten verwachten. De invloed van 
meer geld op de kwaliteit van het onderwijs is nu 
eenmaal niet hemelschokkend. I I Veel geld zal bo
vendien op gaan aan achterstallig onderhoud, bij
voorbeeld op het terrein van salarissen. En toch is 
een ruimer budget brood en broodnodig. 

COEN TEULINGS 

Hoogleraar arbeidsecanomie aan de Erasmus Universiteit 

Rotterdam en Directeur Tinbergen Instituut. 

Hij is tevens verbonden aan OCFEB (Onderzoekscentrum 

Financieel Economisch Beleid) 

I I. Zie bijvoorbeeld S. Grivkin, 
E.A. Hanushek en J.F. Kain, Teachers, 
schools and academie achievement, paper 
voor de EALE conferentie, 2ooo, 

over de effecten klassenverkleining. 
Ook onderzoek naar het salaris
verhogingen van onderwijzers laten 
slechts kleine effecten op de kwaliteit 
van het onderwijs zien. 


