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Summary

To investigate the effects of conflicting interests on training quality, I have

made both theoretical and empirical analyses. Chapter 2 gives a review of

the literature and presents the theoretical and empirical evidence for current

production and investment motives for training apprentices. It is shown

that although on average apprentices are a net cost for firms, there is great

variation between firms. There are also many firms that have negative net

costs. These firms may train apprentices because of current benefits. In

Germany, this concerns in particular small firms in the craft sector. Evidence

on future benefits is more scarce, but there is some evidence that large firms

in the industry have future benefits more often than small firms in the craft

sector, which is in line with empirical evidence on current benefits.

Chapter 3 models the choice between generic and industry- or occupation-

specific skills. Firms train because of expected future benefits, but have a

different skill interest than apprentices. Both types of skills - generic ones

and specific ones - are transferable in the sense that they can be used outside

the training firm but specific sills can only be used in a specific industry or

occupation while generic skills have a larger market. The market for specific

skills is imperfectly competitive. For that reason, firms in the industry (the

training firm or any other firm in the industry), can appropriate part of

the returns to industry or occupation-specific training. The expected share

decreases, however, with the level of generic training. The reason is that the

level of generic training determines the apprentice market wages outside the

industry and thus sets a minimum limit on the wages that have to be paid

within the industry. Therefore, firms have a preference for specific skills and

want the level of generic skills to be as low as possible. Apprentices, on the
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SUMMARY

other hand, want a high level of generic skills.

If the training firm and the apprentice were to decide jointly on the cur-

riculum of the training programme, the level of generic skills would be too

high and the level of specific skills too low. Although the training firm wants

the generic component to be as small as possible, it does not allow for the loss

of the other firms within the industry. The expected benefits of the industry

can be increased if firms in the industry decided jointly on the curriculum

of the training. However, if the apprentice is not involved in the training

decision, the level of generic training will be too low.

Chapter 4 presents a theoretical model for the training intensity under

imperfect information. Apprentices do not perfectly observe the training in-

tensity. If firms have no future benefits from training, they may be tempted to

lower the training intensity to save on training costs, especially if the training

wages do not depend on actual training intensity. The apprentice, knowing

this, will not accept training wages that are sufficiently low to achieve the

socially optimal level of training. It is shown that the underinvestment prob-

lem will be less severe as the firm’s (marginal) expected future benefits from

training are higher. If the firm has future benefits from training, it will harm

itself if it lowers the training intensity. Apprentices are then prepared to

accept lower training wages. For that reason, it can be opportune to allow

firms to make a fixed part of the training firm-specific. The optimal degree

of firm-specificity depends on the degree of observability of the training and

the expected (exogenous) quit rate.

The relation between the firm’s training motives (current production or

investment motives) and the training intensity are tested empirically for the

Netherlands in Chapter 7 and 8. To clarify the setting of these empirical

analyses, Chapter 5 first gives an overview of the Dutch apprenticeship sys-

tem. In the Netherlands, apprenticeship training is organised at the industry

or occupational level. For each sector, the relevant body for vocational educa-

tion and training is responsible for the quantity and quality of apprenticeship

places in that sector. Although the training is highly regulated, there is still

considerable variation in training intensity between firms.

Chapter 6 discusses the measures for training intensity that will be used

for the empirical analysis. As training intensity itself is not observed, I
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consider both input and output from training. Training input is difficult to

measure as working and learning at the workplace are often interwoven. To

measure training input, I therefore consider the effort of the training firm to

give priority to training relative to production. I considered different aspects

of the training programme, the complexity of productions tasks, the learning

content of production tasks, the time for formal learning activities at the

workplace and the time for supervision and instruction. Output measures

that I considered include the chance to complete the training successfully

with a diploma and the wages after the apprenticeship.

In Chapters 7 and 8 I considered the relation between training input

and training motives, and the relation between training input and training

output. Chapter 7 is based on a written survey among former apprentices,

while Chapter 8 is based on a telephone and Internet survey among training

firms. Both surveys included items on the different aspects of the training

programme. On the basis of these items, I constructed training input mea-

sures. In Chapter 7, I used a single input measure, while in Chapter 8 I used

measures for each aspect of the training separately.

In Chapter 7, training motives are measured by characteristics of the ap-

prenticeship place. It is assumed that firms who train apprentices because

of investment motives offer their apprentices a permanent contract or the

prospect of a permanent contract after the training. I have found that train-

ing input was higher for those apprentices who had a permanent contract or

the prospect of a permanent contract, than for apprentices with a temporary

contract, which indicates that there is indeed a relation between training

intensity and training motives. I also found that training input matters for

training output, as both the chance of obtaining a diploma and post-training

wages were positively affected by the training input measure.

In Chapter 8, I considered three training input measures, namely the

complexity of productions tasks, the learning content of production tasks, and

the time for formal learning and instruction. Not all aspects are equally well

observable by a third party. It is argued that the complexity of production

tasks is more difficult to observe than the other aspects of the training.

This difference in observability allows me to investigate whether the relation

between training motives and training intensity also depends on the degree
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of information imperfection, as predicted in Chapter 4.

Firstly, I considered the relation between the training input measure and

the firm’s training reputation (measured by the chance of being nominated

for the elections of the best training firm in the sector). I found that only

the better observable aspects of the training, the learning content of produc-

tion tasks and the time for formal learning and instruction matter, while

the complexity of production tasks has no effect. This result suggests that

firms can save on the latter aspect of training without any damage to their

reputation.

To measure training motives, I constructed several measures for factors

that affect future profits (the degree of firm-specificity, the degree of monop-

sony power, and the exogenous quit rate) and measures for the incidence of

current and future benefits. I have found that training motives mainly mat-

ter for the complexity of production tasks and not for the other aspects of

the training that I considered. So firms without investment motives indeed

save on those aspects of the training that are more difficult to observe.

Lastly, I considered the relation between training output, measured by

the chance of an apprentice in a firm obtaining a certificate of qualification,

and the training input measures. For this chance, only the complexity of

productions tasks matters. So, although the complexity of production tasks

is the most effective part of the training, this aspect of the training will be

neglected if the training firm has no investment motives, because it is difficult

to observe by third parties and therefore does not contribute to the firm’s

training reputation.

It can be concluded that the results of the empirical analyses in Chapter

7 and 8 confirm the theoretical prediction that training intensity is higher in

firms with investment motives than in firms with current production motives.

Firms without investment motives will economise especially on those aspects

of the training that are not easily observable by a third party.
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Summary in Dutch

In veel West-Europese landen, zoals Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en

Nederland, maar bijvoorbeeld ook in Australië neemt het leerlingwezen een

belangrijke plaats in binnen het onderwijssysteem. De essentie van het leer-

lingwezen is dat een leerling een vak leert in een praktijkomgeving. De

potentiële voordelen van het leerlingwezen zijn velerlei. Ten eerste zijn er

didactische voordelen. Veel leerlingen leren makkelijker in de praktijk dan

op school. Bovendien doen ze kennis en vaardigheden op die direct toepas-

baar zijn in de praktijk zodat de transfer van het geleerde op school naar de

dagelijkse beroepspraktijk voor een groot deel kan worden vermeden. Daar-

naast kan het leerlingwezen de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt

verbeteren. Bedrijven weten immers vaak beter dan scholen welke vaardig-

heden nodig zijn voor bepaalde beroepen. Ook hebben ze meer inzicht in

technologische ontwikkelingen in de bedrijfstak die vragen om nieuwe kennis

en vaardigheden.

Of deze potentiële voordelen van het leerlingwezen ook daadwerkelijk tot

uitdrukking komen is echter de vraag. De primaire activiteit van een bedrijf

is het produceren van goederen en diensten. Andere activiteiten zoals het

opleiden en trainen van werknemers zijn hier een afgeleide van. Het gevaar

bestaat daarom dat het opleidingsbelang in een bedrijf conflicteert met an-

dere bedrijfsbelangen. Dat betekent dat training in bedrijven nooit los kan

worden gezien van het totale productieproces. Voor een duidelijk beeld van

de merites van het leerlingwezen is het daarom niet alleen van belang om

inzicht te hebben in de didactische voor- en nadelen van deze leerweg maar

ook in de economische overwegingen van het leerbedrijf.

Economisch onderzoek naar het leerlingwezen richt zich over het algemeen
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SUMMARY IN DUTCH

voornamelijk op de vraag waarom bedrijven bereid zijn leerplaatsen aan te

bieden. In dit onderzoek wordt deze vraag vanuit een ander perspectief

benaderd. Gegeven dat bedrijven leerplaatsen beschikbaar stellen, wat zijn

dan de consequenties van hun opleidingsmotieven voor de kwaliteit van de

training. Twee aspecten van trainingskwaliteit worden onderzocht, namelijk

de trainingsintensiteit en het curriculum van de opleiding.

Bedrijven kunnen verschillende opleidingsmotieven hebben. Ze kunnen

leerlingen opleiden vanwege een toekomstige behoefte aan gekwalificeerd per-

soneel, in dat geval is er sprake van een investeringsmotief, of vanwege de

directe productiviteit van de leerling, in dat geval is er sprake van een pro-

ductiemotief. In het eerste geval verwacht het leerbedrijf de leerling in dienst

te nemen na afloop van de opleiding in het tweede geval niet.

Als een bedrijf enkel leerlingen in dienst heeft vanwege hun bijdrage aan

de productie, dan bestaat het gevaar dat het bedrijf meer gëınteresseerd

in hun directe productiviteit dan in hun training. Het leerbedrijf kan dan

in de verleiding komen om op de opleidingskosten te bezuinigen door de

trainingsintensiteit te verlagen. Daarbij komt dat het voor leerlingen en

ook voor derden moeilijk is om de trainingsintensiteit waar te nemen omdat

werken en leren gedeeltelijk zijn gëıntegreerd. Het zal bijvoorbeeld vaak

moeilijk zijn om te beoordelen of de organisatie van het werk optimaal is in

termen van het te behalen leereffect.

Als een bedrijf leerlingen opleidt vanuit een investeringsmotief heeft het

zelf baat bij een hoge trainingsintensiteit. Toch kunnen ook in dat geval de

belangen van het leerbedrijf conflicteren met de belangen van de leerling.

Leerlingen hebben er baat bij om zoveel mogelijk vaardigheden te leren die

breed toepasbaar zijn. Vaardigheden die niet alleen van belang zijn binnen

het leerbedrijf en de bedrijfssector maar ook in andere bedrijven in andere

bedrijfssectoren, zogenoemde generieke vaardigheden. Generieke vaardighe-

den vergroten de toekomstige flexibiliteit van de leerling. Het leerbedrijf

heeft echter veel minder baat bij deze flexibiliteit dan de leerling en heeft

een voorkeur voor bedrijfs- of bedrijfssectorspecifieke vaardigheden. Het ri-

sico bestaat daarom dat het leerbedrijf het curriculum van de opleiding te

specifiek maakt.

Om de effecten van opleidingsmotieven op de kwaliteit van de training
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te onderzoeken heb ik zowel theoretische als empirische analyses gemaakt.

Hoofdstuk 2 geeft een overzicht van de literatuur en presenteert de theoreti-

sche en empirische aanwijzingen voor productie- en investeringsmotieven. Ik

laat zien dat, hoewel uit de meeste studies naar voren komt dat leerlingen ge-

durende de leerperiode gemiddeld genomen een netto kostenpost vormen, de

variatie tussen bedrijven groot is. Er zijn ook vrij veel bedrijven voor wie de

opbrengsten tijdens de leerperiode de trainingskosten ruimschoots overstij-

gen. Het is goed mogelijk dat juist deze bedrijven voornamelijk leerlingen in

dienst hebben vanwege een productiemotief. In Duitsland betreft dit vooral

kleine bedrijven in de ambachtelijke sector. Aanwijzingen voor toekomstige

baten van het leerlingwezen zijn veel beperkter maar er zijn aanwijzingen dat

in Duitsland voornamelijk grote bedrijven in de industrie toekomstige baten

hebben.

In hoofdstuk 3 modelleer ik de keuze tussen generieke en industrie- of

beroepsspecifieke vaardigheden. Bedrijven leiden leerlingen op vanwege de

toekomstige baten maar hebben een voorkeur voor andere vaardigheden dan

leerlingen. Zowel generieke als specifieke vaardigheden zijn overdraagbaar

naar andere bedrijven maar specifieke vaardigheden kunnen enkel in een be-

paalde bedrijfstak of beroepsgroep worden gebruikt terwijl generieke vaardig-

heden een veel grotere markt hebben. De markt voor specifieke vaardigheden

is niet volledig concurrerend. Daarom kunnen bedrijven in de industrie, zowel

het trainingsbedrijf als elk ander bedrijf in de industrie, zich een deel van de

opbrengsten van specifieke training toe-eigenen. Het verwachte aandeel van

bedrijven neemt echter af met de hoeveelheid generieke training. De reden

hiervoor is dat de hoeveelheid generieke training het toekomstige marktloon

buiten de industrie bepaalt en dus een ondergrens zet aan het loon dat in de

bedrijfssector moet worden betaald. Bedrijven hebben daarom een voorkeur

voor specifieke vaardigheden en willen de hoeveelheid generieke vaardighe-

den zo laag mogelijk houden. Leerlingen willen daarentegen juist een grote

hoeveelheid generieke vaardigheden aanleren.

Als de leerling en het leerbedrijf samen over het curriculum zouden be-

slissen zou de hoeveelheid generieke vaardigheden te groot en de hoeveelheid

specifieke vaardigheden te klein zijn vergeleken met het sociale optimum.

Het leerbedrijf wil de generieke component weliswaar zo laag mogelijk hou-
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den maar houdt alleen rekening met het eigen verlies en niet met het verlies

van ander bedrijven in de sector. De verwachte opbrengsten voor de bedrijfs-

tak kunnen worden vergroot als alle bedrijven in de bedrijfstak gezamenlijk

over het curriculum beslissen. Als de leerling niet in de beslissing betrokken

is, zal de generieke component in dat geval echter te laag zijn.

In hoofdstuk 4 wordt een theoretisch model gepresenteerd voor de trai-

ningsintensiteit onder onvolledige informatie. Leerlingen kunnen de trai-

ningsintensiteit niet volledig waarnemen. Als bedrijven geen toekomstige

opbrengsten van training hebben kunnen ze in de verleiding komen om op de

trainingskosten te besparen door de trainingsintensiteit te verlagen. Leerlin-

gen, zich bewust van dit risico, zullen op hun beurt niet akkoord gaan met

een leerlingenloon dat laag genoeg is om de sociaal optimale trainingsintensi-

teit te realiseren. Dit onderinvesteringsprobleem is minder ernstig naarmate

de verwachte marginale opbrengsten van training voor het leerbedrijf hoger

zijn. Om deze reden kan het gunstig zijn om het leerbedrijf een vast gedeelte

van het trainingsprogramma bedrijfsspecifiek te laten invullen. De optimale

mate van bedrijfsspecificiteit van de training zal afhangen van de mate waar-

in de trainingsintensiteit waarneembaar is door leerlingen en derden en het

verwachte (exogene) vertrekpercentage na afloop van de training.

De relatie tussen opleidingsmotieven en de trainingsintensiteit wordt em-

pirisch getoetst voor het Nederlandse leerlingwezen in hoofdstukken 7 en 8.

Om de achtergrond van de analyses te verduidelijken wordt in hoofdstuk

5 eerst een overzicht gegeven van het Nederlandse leerlingwezen. In Ne-

derland is het leerlingwezen, ofwel de Beroepsbegeleidende Leerweg (BBL)

zoals het tegenwoordig wordt genoemd, georganiseerd op het niveau van be-

drijfstak of beroepsgroep. Voor elke sector is een kenniscentrum beroeps-

onderwijs bedrijfsleven verantwoordelijk voor de kwantiteit en kwaliteit van

leer(arbeid)plaatsen. Hoewel de training sterk gereguleerd is, is er toch een

aanzienlijke variatie in trainingsintensiteit tussen leerbedrijven.

Hoofdstuk 6 bespreekt hoe trainingsintensiteit zal worden gemeten in de

empirische analyses. Daar trainingsintensiteit een theoretisch begrip is dat in

de praktijk niet waarneembaar is, beschouw ik zowel de input en output van

training. Trainingsinput is moeilijk waarneembaar omdat werk en leren op

de leerarbeidsplaats vaak door elkaar lopen. Ik kijk daarom naar de inspan-
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ning van het leerbedrijf om voorrang te geven aan taken die nuttig zijn voor

de training en niet zozeer aan taken waarin de leerling zo productief mogelijk

is. Daarbij beschouw ik verschillende aspecten van het trainingsprogramma,

namelijk de complexiteit van productietaken, de leerinhoud van productieta-

ken, de beschikbare tijd voor formele leeractiviteiten op de leerarbeidsplaats

en de beschikbare tijd voor begeleiding en instructie. Output maten die ik

bekijk zijn de kans de training succesvol af te sluiten met een diploma en de

lonen na afloop van de training.

In hoofdstukken 7 en 8 onderzoek ik de relatie tussen trainingsinput en

opleidingsmotieven en de relatie tussen trainingsinput en trainingsoutput.

Hoofdstuk 7 is gebaseerd op een schriftelijke enquête onder ex-leerlingen en

hoofdstuk 8 op een enquête via internet en per telefoon onder leerbedrij-

ven. Beide enquêtes bevatten vragen over verschillende aspecten van het

trainingsprogramma. Op basis van deze vragen heb ik trainingsinputmaten

geconstrueerd. In hoofdstuk 7 betreft dit een enkele maat voor alle aspecten

van het training programma samen, terwijl in hoofdstuk 8 voor elk aspect

van het trainingsprogramma een afzonderlijke maat is geconstrueerd.

In hoofdstuk 7 worden opleidingsmotieven gemeten aan de hand van ken-

merken van de leerarbeidsplaats. Er wordt aangenomen dat bedrijven die

leerlingen opleiden vanwege investeringsmotieven hun leerlingen al tijdens

de opleiding een vast arbeidscontract of uitzicht op een vast arbeidscontract

aanbieden. Ik laat zien dat trainingsinput hoger is bij leerlingen die een

vast contract of een uitzicht op een vast contract hadden dan bij leerlingen

met een tijdelijk contract. Dit suggereert dat er inderdaad een relatie is

tussen trainingsintensiteit en opleidingsmotieven. Verder blijkt ook dat de

trainingsinputmaat die ik heb gebruikt van belang is voor trainingsoutput,

zowel de kans op een diploma als de lonen na afloop van de opleiding worden

positief bëınvloed door de trainingsinputmaat.

In hoofdstuk 8 bekijk ik drie verschillende trainingsinputmaten, name-

lijk een maat voor de complexiteit van productietaken, een maat voor de

leerinhoud van productietaken en een maat voor de tijd beschikbaar voor

formele leeractiviteiten en begeleiding. Niet alle aspecten van de training

zijn even goed waarneembaar door derden. De complexiteit van productie-

taken is moeilijker waarneembaar dan de ander aspecten van de training die
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in dit onderzoek worden bekeken. Het verschil in observeerbaarheid maakt

het mogelijk om te onderzoeken of de relatie tussen opleidingsmotieven en

trainingsintensiteit ook afhankelijk is van de mate van waarneembaarheid

van de training zoals voorspeld in het model van hoofdstuk 4.

Allereerst heb ik de relatie tussen de trainingsinputmaten en de trainings-

reputatie van het bedrijf bekeken. De trainingsreputatie wordt gemeten door

de kans dat het leerbedrijf wordt genomineerd voor de bedrijfstakverkiezin-

gen voor het beste leerbedrijf. Het zijn met name de beter observeerbare

aspecten van de training, de leerinhoud van productietaken en de beschik-

bare tijd voor formele leeractiviteiten en begeleiding die van belang zijn. De

complexiteit van productietaken heeft geen invloed op de trainingsreputatie.

Dit resultaat suggereert dat bedrijven op dit laatste aspect van de training

kunnen bezuinigen zonder negatieve gevolgen voor hun reputatie.

De opleidingsmotieven worden in hoofdstuk 8 gemeten door factoren die

van invloed zijn op de verwachte toekomstige opbrengsten van training, zoals

de mate van bedrijfsspecificiteit van de training, de mate van concurrentie

voor ex-leerlingen, en de exogene vertrekkans na afloop van de opleiding, en

enkele directe maten voor huidige en toekomstige baten van training. Het

blijkt dat opleidingsmotieven vooral van belang zijn voor de complexiteit van

productietaken en niet voor de andere aspecten van de training die ik bekijk.

Bedrijven die geen investeringsmotieven hebben besparen inderdaad op die

aspecten van de training die moeilijk waarneembaar zijn door derden.

Tenslotte heb ik nog de relatie bekeken tussen trainingsoutput, geme-

ten als de kans dat een leerling in een bedrijf een diploma behaalt, en de

trainingsinputmaten. Alleen de complexiteit van productietaken heeft een

positief effect op de trainingsoutput. De andere aspecten van de training

hebben geen significant effect. Dus, hoewel de complexiteit van productie-

taken het meeste effectieve aspect van de training is, zal dit aspect worden

verwaarloosd als het leerbedrijf geen investeringsmotief heeft omdat het niet

waarneembaar is door derden en daardoor niet bijdraagt aan de trainingsre-

putatie van het bedrijf.

Op basis van de empirische analyses kan worden geconcludeerd dat de

trainingsintensiteit inderdaad hoger is in bedrijven met investeringsmotieven

dan in bedrijven die enkel leerlingen in dienst hebben vanwege hun direc-
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te bijdrage aan de productie. Bedrijven zonder investeringsmotieven zullen

voornamelijk bezuinigen op die aspecten van het trainingsprogramma die

moeilijk waarneembaar zijn.
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