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In de twintigste eeuw is de deelname aan het onderwijs in alle westerse landen
sterk toegenomen. Onderzoek naar deze onderwijsexpansie richt zich voorname-
lijk op de veranderende sterkte van de relatie tussen onderwijs en arbeidsmarkt-
uitkomsten. Een vraag die onbeantwoord is gebleven is of door de expansie van
het onderwijs het mechanisme via welke onderwijs zich uitbetaalt op de arbeids-
markt veranderd is. De moderniseringstheorie veronderstelt dat de menselijk
kapitaal theorie tijdens de onderwijsexpansie steeds belangrijker is geworden.
Andere onderzoekers beargumenteren dat onderwijsexpansie alleen leidt tot ver-
dringing op de arbeidsmarkt, wat een groeiend belang van de positioneel goed
theorie veronderstelt. Met data van het International Social Survey Programme
(ISSP), verzameld tussen 1985 en 2008, worden voor 30 landen respondenten
gegroepeerd in tweejaarlijkse afstudeercohorten tussen 1951 en 2003. In multile-
vel modellen worden de effecten van een absolute maat van onderwijs (volgens de
menselijk kapitaal theorie) en een relatieve maat van onderwijs (volgens de posi-
tioneel goed theorie) op inkomen geschat. Terwijl het effect van de absolute maat
van onderwijs gelijk blijft tijdens onderwijsexpansie, neemt het effect van de rela-
tieve maat op inkomen toe. Onderwijs wordt in tijden van onderwijsexpansie in
toenemende mate een positioneel goed.

Introductie

In de twintigste eeuw is het aantal geschoolden in alle westerse landen sterk toe-
genomen. Naast een toename van de onderwijsdeelname is ook het gemiddelde
niveau sterk gestegen. Zowel de oorzaken als de gevolgen van deze onderwijs-
expansie zijn het onderwerp van sociaalwetenschappelijk onderzoek. Er wordt bij-
voorbeeld beargumenteerd dat de belangrijkste oorzaak van onderwijsexpansie
een toenemende vraag naar complexe vaardigheden op de arbeidsmarkt is (Davis
& Moore, 1945; Bell, 1974). Ander onderzoek schrijft de logica van expansie toe
aan een mythe, omdat de positieve relatie tussen onderwijs en productiviteit
empirisch niet is aangetoond (Meyer & Rowan, 1977; Ramirez et al., 2006). De
gevolgen van onderwijsexpansie voor individuen zijn divers (Hannum & Buch-
mann, 2005), al ligt de focus primair op arbeidsmarktuitkomsten, veelal in relatie
tot overscholing en diploma-inflatie (Clogg & Shockey, 1984). Veranderingen in
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de sterkte van het onderwijseffect staan vaak centraal in deze studies. Zo is het
overscholingsonderzoek voornamelijk gericht op de sterkte van de relatie tussen
onderwijs en inkomen (Freeman, 1976; Hartog, 2000) en wordt bij de bestude-
ring van diploma-inflatie de nadruk gelegd op veranderingen in de relatie tussen
onderwijs en beroepsstructuur (Wolbers et al., 2001). Andere studies laten weer
zien dat in veel westerse landen het effect van onderwijs op verschillende arbeids-
marktuitkomsten sterker is geworden gedurende de tweede helft van de twintig-
ste eeuw (zie bijvoorbeeld De Graaf & Luijkx, 1995) en concluderen dat onderwijs
in toenemende mate bepalend is geworden voor succes op de arbeidsmarkt.
Eerder onderzoek focust dus vooral op de relatie tussen onderwijsexpansie en ver-
anderingen in de sterkte van het onderwijseffect op de arbeidsmarkt. In deze
onderzoeken blijft een belangrijke vraag echter onbeantwoord: op wat voor
manier verhoudt onderwijsexpansie zich tot de mechanismen die het positieve
effect van opleidingsniveau op de arbeidsmarkt verklaren? Anders geformuleerd,
heeft onderwijsexpansie invloed op de reden waarom onderwijs opbrengsten
oplevert op de arbeidsmarkt? In dit artikel vergelijken we twee mechanismen die
de positieve samenhang tussen onderwijs en arbeidsmarktuitkomsten beschrij-
ven: de menselijk kapitaal theorie en de positioneel goed theorie. Beide mechanis-
men verklaren het effect van opleiding op de arbeidsmarktpositie op een verschil-
lende manier. De hoofdvraag is als volgt: is met de expansie van onderwijs een
van beide mechanismen belangrijker geworden?
De aan de menselijk kapitaal theorie gelieerde moderniseringstheorie stelt dat tij-
dens onderwijsexpansie opleiding een steeds belangrijkere bepaler is geworden
voor iemands positie in de maatschappij. Een opleiding betaalt zich meer en meer
uit op de arbeidsmarkt omdat scholing en vaardigheden in toenemende mate
beloond worden. De verwachting is dus dat tijdens de onderwijsexpansie de men-
selijk kapitaal theorie een belangrijkere verklaring is geworden voor de relatie tus-
sen opleiding en arbeidsmarktpositie. Andere sociologische theorieën stellen ech-
ter dat onderwijsexpansie leidt tot verdringing op de arbeidsmarkt. Individuen
zijn in toenemende mate te hoog opgeleid voor het beroep dat ze uitoefenen.
Onderwijs wordt in deze situatie meer gewaardeerd om de relatieve waarde die
het heeft. Vanuit ideeën over verdringing op de arbeidsmarkt is de verwachting
dat met de expansie van onderwijs een opleiding steeds meer een positioneel goed
is geworden.
Aan de hand van landenvergelijkende data uit het International Social Survey Pro-
gramme (ISSP), verzameld tussen 1985 en 2008, bestuderen we deze twee alter-
natieve verklaringen voor 30 landen door middel van een cohortbenadering. Indi-
viduen worden per land gehergroepeerd op basis van het jaar van schoolverlating.
Op deze manier worden afstudeercohorten gecreëerd voor de periode van 1951
tot 2003. Voor deze periode vergelijken we de effecten van een absolute maat van
onderwijs op inkomen (volgens de menselijk kapitaal theorie) met een relatieve
maat van onderwijs op inkomen (volgens de positioneel goed theorie), en analyse-
ren we hoe deze effecten veranderen met de expansie van hoger onderwijs.
De opzet van dit artikel is als volgt. In de volgende paragraaf stellen we aan de
hand van eerder onderzoek twee hypothesen op. Paragraaf 3 is gewijd aan de data
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en methoden en in paragraaf 4 bespreken we de resultaten. In de laatste para-
graaf trekken we conclusies.

Onderwijsexpansie en de rol van onderwijs op de arbeidsmarkt

Individuen met een opleiding hebben gemiddeld een hoger inkomen dan indivi-
duen zonder opleiding. Deze positieve relatie tussen onderwijs en inkomen is
empirisch onomstreden. Maar waarom wordt een hogere opleiding op de arbeids-
markt meer gewaardeerd? Er zijn talloze theorieën die verklaren waarom onder-
wijs zich uitbetaalt op de arbeidsmarkt (voor een overzicht zie Bills, 2003). Voor
dit artikel beperken we ons tot twee van zulke mechanismen, de menselijk kapi-
taal theorie en de positioneel goed theorie, en voornamelijk hun relatie tot onder-
wijsexpansie. Is door de expansie van onderwijs een van beide mechanismen een
meer belangrijke bepaler geworden voor het onderwijseffect op de arbeidsmarkt?

De menselijk kapitaal theorie en moderniseringstheorieën
De menselijk kapitaal theorie beargumenteert dat individuen door scholing vaar-
digheden verwerven die productiviteitsverhogend zijn (Kerckhoff et al., 2001).
Deze in het onderwijs verworven vaardigheden betalen zich uit op de arbeids-
markt, aangezien een werkgever bereid is meer loon te betalen aan meer produc-
tieve werknemers. De neoklassieke economie is de bekendste vertegenwoordiger
van dit idee en stelt dat iedereen op de arbeidsmarkt de volledige opbrengst krijgt
voor hun marginaal product, hun vaardigheden (Becker, 1964). Volgens de men-
selijk kapitaal theorie wordt iedereen met gelijke vaardigheden dus gelijk beloond.
Omdat onderwijs de belangrijkste bron is van vaardigheden, is de verwachting dat
individuen met een gelijke hoeveelheid scholing (in de menselijk kapitaal theorie
meestal uitgedrukt in jaren scholing) gelijke opbrengsten hebben. In die zin ver-
onderstelt de menselijk kapitaal theorie dat individuen een absolute opbrengst
krijgen voor hun behaalde onderwijs, onafhankelijk van het opleidingsniveau van
andere werkzoekenden.
Hoe verhoudt de menselijk kapitaal theorie zich tot onderwijsexpansie? Vanuit
een functionalistisch perspectief wordt onderwijsexpansie toegeschreven aan
technologische vooruitgang: door de introductie van machines groeide de vraag
naar hoger opgeleide arbeidskrachten. Er ontstond een toenemende vraag naar
gekwalificeerde werknemers die kunnen werken met deze nieuwe technologieën,
met als uitkomst de expansie van het onderwijs. De functionalistische verklaring,
ook bekend als ‘skill biased technological change’ (Acemoglu, 2002; Katz & Autor,
1999), stelt dat het stijgende aanbod van geschoolde arbeidskrachten een functie
is van de toenemende vraag hiernaar.
Sociologische ideeën over modernisering zijn sterk verwant aan deze functionalis-
tische verklaring van onderwijsexpansie. Onderwijs is, volgens de modernise-
ringstheorie (Treiman, 1970), in toenemende mate bepalend voor arbeidsmarkt-
succes omdat banen steeds vaker complexe technologische vaardigheden verei-
sen. De moderniseringstheorie geeft als reden voor het toenemende belang van
onderwijs de centrale functie die het inneemt in het productieproces (Treiman,

Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken 2011 (27) 4 439



Thijs Bol

1970; Bell, 1974; Morris & Western, 1999). Ondanks dat het vaak niet geëxplici-
teerd wordt, gaat de moderniseringstheorie meestal uit van de menselijk kapitaal
theorie (Barone & Van de Werfhorst, 2011). Onderwijs wordt meer gewaardeerd
door de in school geleerde vaardigheden, die dezelfde opbrengst zouden moeten
hebben voor even vaardige individuen. De verwachting is dus, gebaseerd op de
moderniseringstheorie en de menselijk kapitaal theorie, dat onderwijsexpansie
leidt tot sterkere effecten van het absolute niveau van scholing op inkomen (hypo-
these 1).

De positioneel goed theorie en verdringing op de arbeidsmarkt
De positioneel goed theorie beschrijft de relatie tussen opleiding en arbeids-
marktpositie anders dan de menselijk kapitaal theorie. Goederen worden gezien
als positioneel wanneer hun waarde primair bepaald wordt door de relatieve posi-
tie die zij innemen in een rangorde. Onderwijs is volgens deze theorie een positio-
neel goed, omdat de waarde ervan op de arbeidsmarkt enkel bepaald wordt door
het relatieve niveau van scholing ten opzichte van anderen (Thurow, 1975;
Hirsch, 1977; Sorensen, 1977). De theorie beargumenteert dat een werkgever
potentiële werknemers sorteert op basis van hun kwaliteiten. Thurow (1975)
gebruikt de metafoor van een wachtrij. Een werkgever zal altijd diegene uitkiezen
die vooraan in de wachtrij van werkzoekenden staat1. Dit is niet omdat degenen
die vooraan in de rij staan direct productiever zijn; vaardigheden die geleerd zijn
in onderwijs werken niet productiviteitsverhogend. Productiviteitsverhogende
vaardigheden leer je pas tijdens je werk, en onderwijs is voor werkgevers daarom
niet meer dan een indicator van toekomstige trainingskosten (Thurow, 1975).
Omdat het opleidingsniveau de belangrijkste indicator voor deze trainingskosten
is, bepaalt het in grote mate iemands positie in de wachtrij: des te hoger de oplei-
ding, des te lager de verwachte trainingskosten. Welke plaats iemand inneemt in
de wachtrij voor werkzoekenden is logischerwijs afhankelijk van anderen. Zo
geeft een universitair diploma een gunstigere positie in de rij wanneer er slechts
een klein aantal werkzoekenden is die een dergelijk diploma bezit. In tegenstel-
ling tot de menselijk kapitaal theorie houdt de positioneel goed theorie rekening
met de relatieve waarde van onderwijs. Onderwijs is een positioneel goed, en de
waarde ervan op de arbeidsmarkt is compleet afhankelijk van het onderwijsniveau
van andere werkzoekenden.
Hoe verhoudt de positioneel goed theorie zich tot onderwijsexpansie? Een veelge-
hoorde verklaring voor onderwijsexpansie is de ‘rat race’ om zo hoog opgeleid
mogelijk te raken. Om een zo goed mogelijke positie in de wachtrij van werkzoe-
kenden te bemachtigen zijn individuen vaak hoger opgeleid dan noodzakelijk is
voor het beroep dat zij uit gaan oefenen. Vraag en aanbod zijn, in tegenstelling tot
bij de functionalistische verklaring voor onderwijsexpansie, niet op elkaar afge-
stemd (Garnier et al., 1989). Hierdoor ontstaat er een groeiende ‘mismatch’ tus-
sen kwalificatie en beroep. Terwijl in eerste instantie onderwijsexpansie opgevan-
gen kon worden door een veranderende beroepenstructuur op de arbeidsmarkt is
dit tegenwoordig, na de steeds doorgaande expansie, niet meer het geval (Tolsma
& Wolbers, 2010).
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De mismatch tussen kwalificatie en beroep is beter te verklaren vanuit de positio-
neel goed theorie dan vanuit de menselijk kapitaal theorie. Blijkbaar heeft er een
proces plaatsgevonden waarbij individuen meer investeren in scholing dan nood-
zakelijk is (Van der Ploeg, 1994). Deze toename in overscholing leidt tot verdrin-
ging van lager opgeleiden op de arbeidsmarkt. Door onderwijsexpansie accepteren
hoger opgeleiden steeds vaker banen onder hun niveau. Het gevolg hiervan is dat
voor werk dat bedoeld is voor lager opgeleiden in toenemende mate middelbaar
opgeleiden solliciteren. Individuen werken dus steeds vaker onder hun niveau, en
lager opgeleiden worden door deze neerwaartse druk van de arbeidsmarkt ver-
drongen.
Ook uit de ideeën over verdringing komt naar voren dat scholing in toenemende
mate bepalend is voor opbrengsten op de arbeidsmarkt. In tegenstelling tot de
moderniseringstheorie is het niet het absolute niveau van onderwijs dat belangrij-
ker is geworden, maar het relatieve niveau; er wordt een toenemend belang van
de positioneel goed theorie verondersteld. De verwachting is zodoende dat onder-
wijsexpansie leidt tot sterkere effecten van de relatieve onderwijspositie op inko-
men (hypothese 2).

Data en methoden

In het empirische design ligt de grootste uitdaging in het vergelijken van het
effect van opleidingsniveau op inkomen zoals voorspeld door de menselijk kapi-
taal en de positioneel goed theorie. In navolging van Sørensen (1979) en Ultee
(1983) doen we dit door een absolute maat van onderwijs te vergelijken met een
relatieve maat. Volgens de eerste hypothese is de verwachting dat tijdens de
expansie van onderwijs het effect van de absolute maat van onderwijs op inko-
men groter wordt. De tweede hypothese stelt dat onderwijsexpansie leidt tot een
toename in de effectgrootte van een relatieve maat van onderwijs op inkomen.
Om beide hypotheses te toetsen schatten we een multilevel random intercept
model met drie niveaus: landen, afstudeercohorten en individuen. We gebruiken
hiervoor het ISSP, een internationale dataset waarin vergelijkbare en representa-
tieve nationale surveys verzameld zijn. Het ISSP is sinds 1985 jaarlijks beschik-
baar voor een toenemend aantal landen. Elk jaar is er een terugkerende algemene
module en een wisselende vragenmodule die verschillende thematische gebieden
in de sociale wetenschap bedient. Omdat we enkel geïnteresseerd zijn in informa-
tie uit de algemene module zijn de data, na enige harmonisatie, te gebruiken als
gestapeld bestand. In dit onderzoek gebruiken we de data van 30 landen tussen
1985 en 20082.
De data worden geanalyseerd in een cohortdesign, waarbij de cohorten gebaseerd
zijn op het jaar van schoolverlating. Deze afstudeercohorten zijn tweejaarlijks en
lopen tussen 1951 en 2003, 27 cohorten per land. Alleen werknemers tussen de
25 en 65 jaar met een inkomen zijn opgenomen in de analyse. Het gaat hierbij om
in totaal 110.252 personen. Respondenten worden per land ingedeeld in nieuwe
groepen, die niet gebaseerd zijn op het jaar van de survey, maar het jaar waarin zij
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het formeel onderwijs verlaten hebben. Op deze manier ontstaan er drie niveau’s:
individuen, afstudeercohorten en landen.

Absoluut en relatief onderwijs
Voordat we een beschrijving geven van alle variabelen en de statistische modellen
gaan we dieper in op het onderscheid tussen de twee belangrijkste variabelen in
de analyse: de absolute en de relatieve maat van onderwijs. Voor de absolute maat
van onderwijs gebruiken we het aantal jaren dat de respondent formeel onderwijs
heeft gevolgd. Deze maat is goed vergelijkbaar over de tijd en is onafhankelijk van
het opleidingsniveau van anderen die gelijktijdig afgestudeerd zijn3. De relatieve
maat van onderwijs is de op jaren scholing gebaseerde percentielscore. Voor ieder
land worden respondenten binnen afstudeercohorten geordend op basis van hun
aantal jaren scholing, waarna zij een percentielscore tussen 0 en 1 toebedeeld krij-
gen Een in 1951 afgestudeerde respondent die 15 jaar geschoold is, krijgt bijvoor-
beeld naar alle waarschijnlijkheid een hogere percentielscore dan een respondent
met een gelijke hoeveelheid scholing die afgestudeerd is in 2003. Dit komt door-
dat tussen de afgestudeerden uit oude cohorten relatief minder hoogopgeleiden
zijn. Deze maat is dus relatief en afhankelijk van de hoogte van scholing van
andere respondenten die gelijktijdig zijn afgestudeerd.
Als indicator van onderwijs krijgt ‘jaren scholing’ de voorkeur boven ‘behaald
diploma’ vanwege de vergelijkbaarheid van de maat tussen verschillende survey-
jaren van het ISSP. De codering voor hoogst behaalde kwalificatie is een aantal
keren veranderd tussen 1985 en 2008, wat het harmoniseren hiervan lastig
maakt. Daarnaast is met het oog op het opdelen van respondenten in percentiel-
scores de keuze voor ‘jaren scholing’ logischer. Voor sommige landen is in een
aantal surveys ‘jaren scholing’ een hercodering van hoogst behaalde kwalificatie.
Deze data zijn niet opgenomen in de analyse.

Random intercept model
De effecten van de relatieve en absolute maat van onderwijs op inkomen worden
geschat in een multilevel random intercept model. Hierbij gaat de interesse met
het oog op de twee hypothesen voornamelijk uit naar de interacties tussen onder-
wijsexpansie en de twee maten van onderwijs. De relatieve en absolute maat van
onderwijs kunnen vanwege multicollineairiteit, en het daarbij behorende risico
van het schatten van verkeerde effecten, niet opgenomen worden in hetzelfde
model. Om deze reden analyseren we twee random intercept modellen met drie
niveaus. In beide modellen zijn landen het hoogste niveau (k), afstudeercohorten
het middelste niveau (j) en individuen het laagste niveau (i):

inkijk = αiijk + β1ond_absijk + β2ond_expjk + β3ond_absijk * ond_expjk + β4contrijk +
β5contrjk + wk + ujk + eijk (1)
inkijk = α′iijk + β′1ond_relijk + β′2ond_expjk + β′3ond_relijk * ond_expjk + β′4contrijk +
β′5contrjk + w′k + u′jk + e′ijk (2)

waarbij ond_rel en ond_abs staan voor respectievelijk de relatieve en absolute
maat van onderwijs, ond_exp staat voor onderwijsexpansie en contr en geeft rele-
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vante controle variabelen aan. In de vergelijkingen is wk de error term op landni-
veau, ujk de error term op het niveau van afstudeercohorten en eijk de error term
op het individuele niveau. Een veronderstelling in multilevel regressie is dat deze
termen normaal verdeeld en onafhankelijk van de overige variabelen zijn. De
voornaamste interesse gaat uit naar β3 en β′3, de interactie-effecten tussen onder-
wijsexpansie en de twee maten van onderwijsniveau.

Individuele variabelen
De afhankelijke variabele in de analyse is persoonlijk inkomen. Deze variabele is
tussen landen, maar ook tussen surveyjaren binnen landen, op verschillende
manieren gemeten4. Omdat we werken met een cohortdesign is de inkomens-
variabele gestandaardiseerd tussen landen (niveau k) en surveyjaren (niveau s).
De standaardisatie vindt plaats door de logaritme van de relatieve afstand tot het
land en de survey ‘specifieke mediaan inkomen’ te nemen:

 
 inkomenijk = log

mediaansk

inkomenISSPisk (3)

Via deze methode krijgt iemand die het mediaan inkomen verdient de score 0, en
zijn positieve en negatieve afwijkingen van het mediaan inkomen respectievelijk
positief en negatief gespiegeld aan 0. Een respondent die een inkomen heeft dat
vijf keer zo groot is als de mediaan krijgt een positieve score die net zoveel afwijkt
van 0 als de negatieve score van een respondent die een inkomen heeft dat een
vijfde is van de mediaan. Een vergelijkbare methode om inkomen te operationali-
seren is eerder gebruikt door Checchi et al. (2010).

Het gebruik van deze variabele kent twee tekortkomingen5. Zo is er in de surveys
gevraagd naar inkomen, en niet naar salaris – de indicator die theoretisch gezien
het meest relevant is. De samenhang tussen inkomen en salaris is echter hoog
voor de respondenten in onze steekproef (allen werknemers), en hierdoor wordt
de indicator vaak gebruikt als proxy voor salaris (zie bijvoorbeeld Kelley & Evans,
1993). Een tweede tekortkoming is dat er niet gevraagd wordt naar het inkomen
tijdens de eerste baan, maar naar het huidige inkomen. Om dit te verhelpen con-
troleren we voor werkervaring.
De belangrijkste onafhankelijke variabelen zijn de absolute en relatieve maat van
onderwijs. Verder controleren we in de analyses voor geslacht (1 = vrouw, 0 =
man), relatiestatus (1 = getrouwd, 0 = overig) en werkervaring. Werkervaring is
een belangrijke controlevariabele omdat er gebruikgemaakt wordt van een
cohortdesign. Hierdoor zijn respondenten die in een verschillend stadium van
hun carrière zitten ondergebracht in hetzelfde cohort. Wanneer een respondent
die ondervraagd is in 2003 en een respondent die ondervraagd is in 1988 beiden
het formeel onderwijs hebben verlaten in 1977, heeft de eerste respondent meer
werkervaring. Gevonden inkomensverschillen zouden in dit geval verklaard kun-
nen worden door verschillen in werkervaring: werknemers die langer op de
arbeidsmarkt zijn verdienen over het algemeen meer. Werkervaring is een gecon-
strueerde variabele op basis van informatie over geboortejaar, jaren scholing en
de landspecifieke formele leeftijd waarop kinderen toetreden tot het formele
onderwijs6. Ook de kwadratische functie van werkervaring wordt toegevoegd,
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daar het een bekend gegeven is dat de effecten van werkervaring op inkomen
vaak niet lineair zijn.

Contextuele variabelen
Alle contextuele variabelen zijn verzameld op het niveau van afstudeercohorten.
Dit wil zeggen dat elk afstudeercohort in elk land een specifieke waarde heeft
gekregen. De belangrijkste variabele op dit niveau is logischerwijs de expansie van
onderwijs. Onderwijsexpansie is gemeten door te kijken naar de deelname in ter-
tiair onderwijs, uitgedrukt als percentage van de totale deelname. Net als Schofer
en Meyer (2005) gebruiken we hiervoor het Cross National Time-series Data
Archive (CNTDA) van Banks (2008). De data in het CNTDA zijn gebaseerd op
jaarboekstatistieken van UNESCO.
Het is echter belangrijk te controleren voor andere contextuele kenmerken, zodat
we er zeker van zijn dat gevonden effecten niet veroorzaakt worden door een
ander proces dan onderwijsexpansie. Allereerst controleren we voor economische
groei, als proxy voor de hoeveelheid werkgelegenheid7. Economische groei is
gemeten als het tweejaarlijkse verschil in bnp per capita (Banks, 2008; aangevuld
met online data van de Wereldbank8).

Ten tweede worden de resultaten gecontroleerd voor technologische vooruitgang.
Misschien belonen werkgevers iemands relatieve onderwijspositie wel meer door-
dat de gevraagde vaardigheden veranderlijk zijn. Het idee uit de positioneel goed
theorie dat selectie plaatsvindt op basis van trainbaarheid zou ook verklaard kun-
nen worden door een toename in technologisch geavanceerde beroepen. Omdat
landen niet gelijktijdig een even hoge mate van technologische verandering heb-
ben ondergaan is het belangrijk hiervoor te controleren. Data over R&D-investe-
ringen zijn helaas pas beschikbaar vanaf eind 1970 en daarom is technologische
verandering gemeten met het aantal patentaanvragen per 1.000 inwoners (WIPO
Statistics Database9).
De laatste contextuele controlevariabele is het percentage werknemers in de
secundaire sector, en heeft als doel veranderingen op de arbeidsmarkt in kaart te
brengen. In de secundaire sector is de koppeling tussen geleerde vaardigheid en
beroep veel duidelijker dan in de tertiaire sector. Juist wanneer de koppeling tus-
sen in het onderwijs geleerde vaardigheden en werktaken onduidelijk is, lijkt
selectie door een werkgever op basis van de relatieve onderwijspositie logisch. Het
percentage werkenden in de tertiaire sector hangt, niet geheel verrassend, te
sterk samen met onderwijsexpansie om ze samen in één statistisch model op te
nemen. Het is om deze reden dat er gecontroleerd wordt voor de hoeveelheid
werknemers in de secundaire sector als percentage van het geheel aantal werken-
den. De bron is wederom het CNTDA (Banks, 2008), aangevuld met informatie
uit de online database van de Wereldbank10. Beschrijvende statistiek van alle
gebruikte data zijn te vinden in tabel 1.
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Resultaten

Is met de expansie van onderwijs het mechanisme via welke onderwijs zich uitbe-
taalt op de arbeidsmarkt veranderd? Om deze vraag te beantwoorden bespreken
we eerst de resultaten van de random intercept modellen met de absolute maat
van onderwijs (jaren scholing) als belangrijkste onafhankelijke variabele (tabel 2)
en hierna de modellen met de relatieve maat van onderwijs (percentielscore) als
belangrijkste onafhankelijke variabele (tabel 3).

Tabel 2: Random intercept modellen voor de absolute maat van onderwijs met
inkomen als afhankelijke variabele

Model 0 Model 1 Model 2 Model 3

Individuele variabelen

Geslacht (vrouw =
1)

-0,406*** [0,003] -0,406*** [0,003] -0,406*** [0,003]

Relatiestatus
(getrouwd = 1)

0,014*** [0,003] 0,013*** [0,004] 0,013*** [0,004]

Werkervaring 0,026*** [0,001] 0,024*** [0,001] 0,025*** [0,001]

Werkervaring
gekwadrateerd

-0,001*** [0,000] -0,001*** [0,000] -0,001*** [0,000]

Jaren scholing 0,060*** [0,001] 0,059*** [0,001] 0,050*** [0,004]

Afstudeercohort variabelen

Tabel 1: Beschrijving van de data

Variabelen Observa-
ties

Gemid-
delde

Standaard-
deviatie

Mini-
mum

Maxi-
mum

Individuele data

Inkomen 110.252 -0,05 0,63 -7,05 3,82

Geslacht (vrouw = 1) 110.252 0,49 0,50 0 1

Relatiestatus (getrouwd = 1) 110.252 0,68 0,47 0 1

Werkervaring 110.252 26,07 10,83 0 57

Werkervaring gekwadrateerd 110.252 796,80 590,00 0 3.249

Jaren scholing 110.252 12,84 3,58 1 35

Relatieve onderwijspositie 110.252 0,42 0,31 0 1

Afstudeercohort data

% deelname in tertiair onderwijs 644 0,09 0,06 0 0,29

Groei in bnp per capita 644 0,14 0,17 -1,85 0,58

Aantal patenten per 1.000 inwo-
ners

644 0,81 0,75 0,01 3,95

% werkzaam in secundaire sec-
tor

644 33,13 7,15 17 53,90
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Tabel 2: (Vervolg)

Model 0 Model 1 Model 2 Model 3

% deelname in ter-
tiair onderwijs

-0,499*** [0,180] -0,498*** [0,192]

Groei in bnp per
capita

-0,115** [0,045]

Patentaanvragen per
1.000 personen

0,096*** [0,001]

% werkzaam in
secundaire sector

-0,004** [0,001]

Interacties

Tertiair onderwijs *
Jaren scholing

0,0107 [0,011] 0,018 [0,013]

Groei in bnp * Jaren
scholing

0,006** [0,003]

Patenten * Jaren
scholing

-0,007*** [0,000]

Secundaire sector *
Jaren scholing

0,001*** [0,001]

Constante -0,046*** [0,012] -0,972*** [0,024] -0,907*** [0,030] -0,852*** [0,060]

σ2w (landniveau) 0,004*** [0,001] 0,011*** [0,001] 0,010*** [0,001] 0,010*** [0,001]

σ2u (afstudeer-
cohort niveau)

0,004*** [0,000] 0,003*** [0,000] 0,003*** [0,000] 0,003*** [0,000]

σ2e 0,383*** [0,001] 0,308*** [0,001] 0,308*** [0,001] 0,308*** [0,001]

ICC (land) 0,010 0,034 0,032 0,030

ICC (afstudeer-
cohort)

0,011 0,010 0,010 0,010

Log likelihood -103.915 -91.887 -91.879 -91.836

Test tegen model 0 1 2

Aantal vrijheids-
graden

5 2 6

Chi-kwadraat 24055 15 88

Significantie Chi-
kwadraat

0,00 0,01 0,00

N (landen) 30 30 30 30

N (afstudeercohor-
ten)

644 644 644 644

N (individuen) 110.252 110.252 110.252 110.252

Standaardfouten in haakjes
* p<0,1, ** p<0,05, *** p<0,01.

In model 1 worden de eerste onafhankelijke variabelen toegevoegd. Jaren scho-
ling heeft, zoals verwacht, een positief effect op inkomen. Des te langer iemand
naar school is geweest, des te hoger het inkomen van diegene is. De effecten van
de controlevariabelen zijn in de richting zoals uit eerder onderzoek verwacht kan
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worden. Vrouwen hebben gemiddeld een lager en gehuwden gemiddeld een hoger
inkomen. Werkervaring is positief gerelateerd aan inkomen, al heeft ervaring
voornamelijk aan het begin van de carrière een positief effect op inkomen aange-
zien de kwadratische term significant negatief is.
De grootste interesse gaat logischerwijs uit naar de modellen 2 en 3, waarin de
contextuele variabelen en de interacties opgenomen worden. In model 2 wordt de
deelname in tertiair onderwijs toegevoegd als hoofdeffect en als interactie-effect
met jaren scholing. Het hoofdeffect is negatief en significant, wat wil zeggen dat
het gemiddeld inkomen negatief gerelateerd is aan het percentage deelnemers in
het hoger onderwijs. Het interactie-effect, de belangrijkste term voor het beant-
woorden van de hoofdvraag, is licht positief maar niet significant. Naarmate de
deelname in tertiair onderwijs toeneemt, levert jaren scholing niet meer of min-
der individuele opbrengsten op.
In model 3 worden de controlevariabelen toegevoegd om te kijken of deze bevin-
ding uit model 2 blijft staan. Allereerst wordt de groei in BNP per capita als hoof-
deffect en interactie-effect met jaren scholing toegevoegd. Het hoofdeffect is
negatief gerelateerd aan inkomen. In tijden van economische groei is het gemid-
deld inkomen lager. Het interactie-effect van groei in bnp en jaren scholing is ech-
ter wel positief: individuen met een hogere opleiding hebben baat bij economi-
sche groei en hun inkomen stijgt hierdoor. Ook is de hoeveelheid patentaanvra-
gen opgenomen in model 3. Het hoofdeffect is positief en de interactieterm met
jaren scholing negatief, beide zijn statistisch significant. Inhoudelijk betekent dit
dat een toename van patentaanvragen positief gerelateerd is aan de hoogte van
het gemiddeld inkomen. Interessanter is dat het effect van jaren scholing op inko-
men minder wordt bij een toename van patentaanvragen. Dit ondersteunt het
idee dat het absolute niveau van onderwijs minder opbrengt in tijden van techno-
logische vooruitgang. Juist in tijden van innovatie zijn in het onderwijs geleerde,
statische, vaardigheden minder waard.
Het effect van het percentage werknemers in de secundaire sector is significant.
Het aantal werknemers in de secundaire sector is negatief gerelateerd aan het
gemiddeld inkomen: een toename van de deelname in de industrie zorgt voor een
afname van het gemiddeld inkomen. Opvallend is het positieve interactie-effect
van de secundaire sector en jaren scholing, wat laat zien dat jaren scholing meer
uitbetaalt wanneer de secundaire sector groot is. Dit kan verklaard worden door
de duidelijke link tussen vaardigheid en werk, die in deze sector sterker aanwezig
is dan in de tertiaire sector.
Voor dit onderzoek is de belangrijkste bevinding dat het interactie-effect van
deelname in tertiair onderwijs en jaren scholing constant blijft. Tijdens de onder-
wijsexpansie is het effect van jaren scholing, een absolute maat van onderwijs, op
inkomen gelijk gebleven. Hiermee verwerpen we hypothese 1, waarin gesteld
werd dat dit effect juist sterker zou moeten worden. Het belang van de menselijk
kapitaal theorie lijkt gelijk te zijn gebleven tijdens de expansie van het onderwijs.
De tweede reeks modellen wordt weergegeven in tabel 3 en heeft de relatieve
maat van onderwijs, de percentielscore van jaren scholing, als belangrijkste onaf-
hankelijke variabele.
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Tabel 3: Random intercept modellen voor de relatieve maat van onderwijs met
inkomen als afhankelijke variabele

Model 0 Model 1 Model 2 Model 3

Individuele variabelen

Geslacht (vrouw =
1)

-0,407*** [0,003] -0,409*** [0,003] -0,409*** [0,003]

Relatiestatus
(getrouwd = 1)

0,008** [0,004] 0,010*** [0,004] 0,010*** [0,003]

Werkervaring 0,019*** [0,001] 0,024*** [0,001] 0,024*** [0,001]

Werkervaring
gekwadrateerd

-0,001*** [0,000] -0,001*** [0,000] -0,001*** [0,000]

Relatieve onderwijs-
positie

0,590*** [0,005] 0,549*** [0,011] 0,585*** [0,040]

Afstudeercohort variabelen

% deelname in ter-
tiair onderwijs

1,134*** [0,104] 1,314*** [0,111]

Groei in bnp per
capita

-0,056** [0,023]

Patentaanvragen per
1.000 personen

0,017* [0,009]

% werkzaam in
secundaire sector

0,002*** [0,001]

Interacties

Tertiair onderwijs *
Relatieve onderwijs-
positie

0,486*** [0,108] 0,302** [0,124]

Groei in bnp * Rela-
tieve onderwijsposi-
tie

0,101*** [0,033]

Patenten * Relatieve
onderwijspositie

-0,079*** [0,008]

Secundaire sector *
Relatieve onderwijs-
positie

0,001 [0,001]

Constante -0,046*** [0,013] -0,292*** [0,017] -0,498*** [0,025] -0,604*** [0,039]

σ2w (landniveau) 0,004*** [0,001] 0,004*** [0,001] 0,006*** [0,001] 0,006*** [0,001]

σ2u (afstudeer-
cohort niveau)

0,004*** [0,000] 0,004*** [0,000] 0,004*** [0,000] 0,004*** [0,000]

σ2e 0,383*** [0,001] 0,307*** [0,001] 0,307*** [0,001] 0,307*** [0,001]

ICC (land) 0,010 0,013 0,020 0,018

ICC (afstudeer-
cohort)

0,010 0,013 0,012 0,012

Log likelihood -103.914 -91.824 -91.716 -91.648
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Tabel 3: (Vervolg)

Model 0 Model 1 Model 2 Model 3

Test tegen model 0 1 2

Aantal vrijheidsgra-
den

5 2 6

Chi-kwadraat 24178 216 137

Significantie Chi-
kwadraat

0,00 0,00 0,00

N (landen) 30 30 30 30

N (afstudeercohor-
ten)

644 644 644 644

N (individuen) 110.252 110.252 110.252 110.252

Standaardfouten in haakjes
* p<0,1, ** p<0,05, *** p<0,01

In model 1 is te zien dat ook de relatieve onderwijspositie, net als jaren scholing,
een positief effect heeft op inkomen. De richting en statistische significantie van
de controlevariabelen zijn gelijk aan de gevonden effecten in tabel 2. Vervolgens
voegen we deelname in tertiair onderwijs toe, als hoofdeffect en als interactie-
effect met de relatieve maat van onderwijs. Het hoofdeffect is positief: de deel-
name in tertiair onderwijs hangt positief samen met het gemiddeld inkomen. Dit
is omgekeerd aan het gevonden effect in tabel 2, wat valt te verklaren doordat de
relatieve maat een andere invloed heeft op het hoofdeffect dan de absolute maat
van jaren scholing. Onder individuen met een gelijk aantal jaren scholing bete-
kent een hoge mate van expansie dat men relatief laag staat, terwijl dit niet geldt
wanneer relatieve scholing is opgenomen in het model (omdat deze mee veran-
dert per cohort). In model 2 vinden we een significant positief interactie-effect:
wanneer de deelname in tertiair onderwijs stijgt, worden de opbrengsten van de
relatieve onderwijspositie groter. In tijden van onderwijsexpansie is de relatieve
maat van onderwijs een belangrijkere determinant geworden voor iemands
opbrengsten. Deze resultaten zijn echter nog niet gecontroleerd voor andere
mogelijke verklaringen.
In model 3 wordt de stijging in bnp per capita opgenomen. Te zien is dat het
hoofdeffect negatief en het interactie-effect positief is. De stijging in welvaart
hangt wederom negatief samen met het gemiddelde inkomen terwijl economische
groei wel leidt tot een sterkere relatie tussen scholing en inkomen. De bevindin-
gen wat betreft patentaanvragen zijn gelijk aan de bevindingen in tabel 2: ook de
relatieve maat van onderwijs hangt minder sterk samen met inkomen wanneer
het aantal patentaanvragen toeneemt. In tegenstelling tot de theoretische veron-
derstelling wordt er in tijden van technologische vooruitgang niet meer beloond
op basis van relatieve onderwijspositie. Tot slot wordt de deelname in de secun-
daire sector toegevoegd. Het hoofdeffect van de deelname aan de secundaire sec-
tor is significant en positief, het interactie-effect is niet significant. Het vermoe-
den dat relatieve onderwijspositie meer opbrengsten oplevert naarmate er een
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sterkere nadruk komt te liggen op de secundaire sector wordt niet door de data
bevestigd.
Ondanks het toevoegen van verschillende controlevariabelen is het interactie-
effect tussen de relatieve onderwijspositie en de deelname in tertiair onderwijs
positief en significant gebleven. Dit laat zien dat in tijden van onderwijsexpansie
het effect van de relatieve onderwijspositie belangrijker is geworden. Het impli-
ceert ook dat de positioneel goed theorie tijdens de expansie van het onderwijs
aan belang heeft gewonnen. In figuur 1 en 2 is deze bevinding grafisch weergege-
ven. Het geeft de marginale effecten van jaren scholing op inkomen (figuur 1) en
de relatieve maat van scholing op inkomen (figuur 2) weer, afgezet tegen de deel-
name in tertiair onderwijs. Terwijl in figuur 2 een stijgende lijn te zien is die signi-
ficant verschilt van nul, is dit niet het geval voor de lijn in figuur 1.

Conclusie

De in de 20ste eeuw ingezette onderwijsexpansie is vaak onderzocht. Veel onder-
zoekers bestuderen in de context van onderwijsexpansie veranderende inkomens-
effecten van onderwijs. Door primair te focussen op de grootte van de effecten
van onderwijs is een belangrijke vraag onbeantwoord gebleven: heeft onderwijs-
expansie de reden waarom onderwijs zich uitbetaalt op de arbeidsmarkt veran-
derd?
In dit artikel vergeleken we twee mechanismen via welke onderwijs zich uitbetaalt
op de arbeidsmarkt: de menselijk kapitaal theorie en de positioneel goed theorie.
Theoretisch waren er veronderstellingen voor zowel een groeiend belang van de

Figuur 1: Marginale effect van jaren scholing op inkomen, afgezet tegen de
deelname in tertiair onderwijs
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menselijk kapitaal theorie als een groeiend belang van de positioneel goed theo-
rie. Zo veronderstelt de, sterk aan de menselijk kapitaal theorie gelieerde, moder-
niseringstheorie dat onderwijs in toenemende mate belangrijk is op de arbeids-
markt. Onderwijsexpansie is volgens deze theorieën in eerste instantie een gevolg
van technologische veranderingen. Het absolute niveau van onderwijs, in navol-
ging van de menselijk kapitaal theorie gemeten in jaren scholing, wordt een
steeds belangrijkere determinant voor opbrengsten op de arbeidsmarkt. Andere
onderzoekers weerspreken deze functionalistische verklaring van onderwijsex-
pansie en wijzen op toenemende verdringing van lager opgeleiden. Door een
groeiende mismatch tussen opleiding en baan wordt onderwijs meer en meer een
relatieve maat van competentie in plaats van een opleiding voor een specifiek
beroep. Hier is de verwachting dat onderwijs in toenemende mate positioneel
wordt.
Om deze twee hypotheses te toetsen en de onderzoeksvraag te beantwoorden
onderzochten we voor 30 landen over een periode van meer dan 50 jaar de effec-
ten van een absolute en een relatieve maat van onderwijs op inkomen. Hier ging
de interesse vooral uit naar de interactie tussen onderwijsexpansie en deze twee
maten van onderwijs. Uit de resultaten kwam naar voren dat het effect van de
absolute maat van onderwijs (jaren scholing) op inkomen niet veranderde door
onderwijsexpansie. Echter, het effect van een relatieve maat van onderwijs (de
percentielscore gebaseerd op andere gelijktijdig afgestudeerden) werd sterker
naarmate de deelname in tertiair onderwijs toenam. De relatieve positie die een
schoolverlater inneemt in de ‘wachtrij’ van afgestudeerden wordt een belang-
rijkere determinant van inkomen.

Figuur 2: Marginale effect van relatieve onderwijspositie op inkomen, afgezet
tegen de deelname in tertiair onderwijs

Afhankelijke variabele: inkomen
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Er is veel onderzoek dat het effect van opleiding op inkomen bestudeert over de
tijd of in relatie tot onderwijsexpansie. Een bekende bevinding is bijvoorbeeld dat
het rendement van onderwijs is toegenomen over de tijd. Wat deze studie laat
zien is dat de reden waarom het hebben van een hoge opleiding in toenemende
mate bepalend is voor succes in de arbeidsmarkt ook verandert over de tijd. Als
onderwijs meer expandeert heeft de relatieve onderwijspositie een sterker effect
op inkomen dan in tijden van lage onderwijsexpansie.
De resultaten weerspreken de functionalistische verklaring voor onderwijsexpan-
sie. Hierdoor komt ook de in beleid vaak veronderstelde relatie tussen onderwijs-
expansie en economische groei onder druk te staan. Wanneer door onderwijsex-
pansie onderwijs in toenemende mate een positioneel goed wordt, is de vraag of
de expansie wenselijk is. In plaats van te zorgen voor meer vaardige werknemers,
die in toenemende mate productief zijn, wordt onderwijs steeds minder gebruikt
als selectiemiddel voor vaardigheden.
Toch blijft er een sterke roep om expansie van het hoger onderwijs in alle wes-
terse landen. Zo hebben de Europese leiders recentelijk in de EU2020 strategie
vastgelegd dat het aandeel tertiair geschoolden moet stijgen van 31 naar ten min-
ste 40 procent voor 2020 (European Union, 2010, p. 9). Als selectie op de arbeids-
markt meer gebaseerd is op basis van relatieve onderwijspositie in plaats van
menselijk kapitaal is het de vraag of een toename in onderwezen burgers zorgt
voor meer welvaart in een land. In plaats van een stijging van de gemiddelde pro-
ductiviteit van een samenleving leidt onderwijsexpansie er dan toe dat onderwijs
een meer relatieve functie krijgt.
De effecten van onderwijsexpansie op de relatie tussen feitelijk menselijk kapitaal
en productiviteit is echter niet gemeten in deze studie en zouden een interessant
uitgangspunt vormen voor een vervolgstudie. Ook is er behoefte aan een verge-
lijkbare studie met betere inkomensdata dan het ISSP levert. Door de sterk varië-
rende inkomensdata is er geopteerd voor een relatieve inkomensmaat, terwijl het
gebruik van een absolute maat de voorkeur zou genieten. Hiernaast zou de veran-
derende importantie van andere mechanismen dan de menselijk kapitaal theorie
en de positioneel goed theorie onderzocht kunnen worden. Tot slot lag de focus
in dit artikel voornamelijk op veranderingen over de tijd; landverschillen in de
sterkte van de inkomenseffecten van beide maten zijn nog onbesproken.
Uit deze studie is naar voren gekomen dat het zinvol is te bestuderen hoe onder-
wijsexpansie invloed heeft op verschillende mechanismen die de relatie tussen
onderwijs en inkomen beschrijven. De resultaten tonen aan dat het inkomensef-
fect van iemands relatieve onderwijspositie positief gerelateerd is aan onderwijs-
expansie. Onderwijs wordt, in tijden van onderwijsexpansie, in toenemende mate
een positioneel goed.

Noten

1 In het positioneel goed model wordt ook een tweede wachtrij geïntroduceerd, een rij
van beschikbare banen. Werkzoekenden zullen altijd een zo goed mogelijke baan pro-
beren te bemachtigen, die baan die vooraan in de wachtrij staat (Thurow, 1975).
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2 Dit zijn Australië, België, Bulgarije, Canada, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Finland,
Frankrijk, Groot-Brittannië, Hongarije, Ierland, Israël, Italië, Japan, Letland, Neder-
land, Noorwegen, Nieuw-Zeeland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Rusland, Slovenië, Slo-
wakije, Spanje, Tsjechië, USA, Zweden en Zwitserland.

3 Waarmee we natuurlijk niet beweren dat de waarde hiervan over tijd en tussen landen
gelijk is; zie Bol & Van de Werfhorst (2011).

4 Zo is er bijvoorbeeld een verschil tussen landen of er naar het maand- of jaarinkomen
wordt gevraagd. Het grootste gedeelte van de inkomens is gebaseerd op netto-inko-
mens, Er zijn echter ook landen en surveyjaren waarin bruto-inkomen gevraagd
wordt. Om al deze problemen te overkomen is gekozen voor een gestandaardiseerde
inkomensmaat.

5 Ook al geniet het gebruik van een relatieve inkomensmaat niet de voorkeur, in de hui-
dige data is geen alternatief te vinden. Omdat de inkomensmaat relatief is krijgt inko-
men over tijd weinig kans om te groeien, daar inkomen per cohort is gestandaardi-
seerd naar de mediaan. Een groei in inkomen is dus een relatieve meeropbrengst dan
een periode ervoor, terwijl beide theorieën veronderstellen dat jaren scholing of de
relatieve onderwijspositie leiden tot een hogere absolute opbrengst.

6 Werkervaring = leeftijd – jaren scholing – startleeftijd formeel onderwijs.
7 De hoogte van de werkloosheid is een betere indicator, helaas is deze informatie in

landenvergelijkende datasets (OECD, UNESCO) alleen beschikbaar vanaf medio 1975.
8 De Wereldbank online database is bezocht via http://data.worldbank.org, 9 mei 2011.
9 De WIPO Statistics Database is online bezocht via www.wipo.int/ipstats/en/statistics/

patents/, 9 mei 2011.
10 De Wereldbank online database is bezocht via http://data.worldbank.org, 9 mei 2011.
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