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Summary and conclusion

8.1 Summary

This thesis uses economic theory to analyze different aspects of the educational system. Thereby,

we employ statistical techniques to establish causal links in a research field characterized by

inherent endogeneity. In a society where the return to skills is increasing, and where the majority

of social challenges are related to a lack of socially productive skills, it is of crucial importance

that we get better insights into the process of skill development within the educational system.

With this knowledge, we can make the school curriculum more optimal, which will lead to a

more educated and more productive work force and can have spillovers towards many other

domains of social progress.

We look at four specific aspects of the school curriculum: the age of school entry, the al-

location of instruction time, the design of tracking systems, and grade retention. We provide

contributions to the discussion of these topics by using economic theory to approach the prob-

lems at hand. We address the crucial concept of complementarity in skill development, which

shows the importance of measuring impacts at different points in time. We also look at economic

implications by executing a cost-benefit analysis and using measures for educational attainment

and earnings as outcome variables, in a field that generally relies on test scores as measures of ef-

fectiveness. Moreover, we rely on exogenous variation in the curriculum, where studies on these

topics generally employ OLS and matching models. The methodology of this thesis also uses

specific methods for estimating heterogeneity and discusses a correction method which shows it

is possible to use data samples on a grade level in the presence of grade retention and delayed

starts. Finally, this thesis designs new theoretical approaches to several issues relating to the
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8. SUMMARY AND CONCLUSION

design of educational systems and shows that economic models such as Cunha and Heckman

(2007)’s Technology of Skill Formation can be used to approach core questions in education.

We develop a theoretical framework for all of the four aspects of the school curriculum

that we analyze. These are summarized in Chapter 2. They all build on Cunha and Heckman

(2007)’s Technology of Skill Formation. Their study specifies that skill development is based on

incumbent skills, parental characteristics and investments. These concepts are strongly related,

both to each other as well as over time. The return on investment will be higher if there is a larger

set of incumbent skills. In turn, this implies that future investments will be more productive

when early investments have been made in the past. This complementarity will be stronger

when interactions between skills are stronger. Initial effects can develop in very different ways

and measuring impacts at different points in time is absolutely critical if we want to evaluate

the success of any change in policy. In Chapter 2, we specify that we can analyze the effect of

differences in school starting ages by variation in month of birth. Differences in month of birth

lead to differences in pre-school endowments, while it holds other relevant factors constant.

We use the same framework to estimate the impact of the quantity of language instruction time.

Instruction time is a form of investment, and its long-term effect depends on its initial impact and

the degree of complementarity over time. We also describe that, when we look at changes within

the typical school week, we should take into account where this time is taken from and what the

productive value is of that activity. The theoretical approaches for the topics of tracking and

grade retention have a strong overlap. Both lead to a different investment path, which consists

of, primarily, a different curriculum and different peers. We specify that when all students are

selected to the track that maximizes their individual outcome, this results in a smooth system of

outcomes. When there are discontinuities in outcomes around thresholds between tracks, this

indicates that students around that threshold will be better off when switching tracks. For grade

retention, our framework recognizes that retention is more beneficial for those near the bottom

of the distribution and when executed early.

Chapter 3 contains the empirical analysis of school starting ages. We use within-country

differences in month of birth to estimate how learning productivity is related to the age of school

entry. This estimates the slope of the Skill Technology Function along a one year range. By

executing this for a wide range of countries, we approximate the curvature of this function.

Older students learn faster and perform better on achievement tests throughout school. This

Birth Month Effect stabilizes relatively early. However, it does not compensate for the foregone

time that postponement of school entry causes. Therefore, younger students reach a higher skill
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8.1 Summary

level at a particular exact age. We show that this leads to substantial economic returns, which

more than compensate the extra educational costs. The economically optimal starting age lies

around the age of 5, and is not very sensitive to changes in parameters.

Chapter 4 analyzes the implications of having more hours of language instruction during

primary school. We focus on how initial effects develop over time and whether more language

instruction affects skills other than language as well. These two issues depend on the degree of

complementarity within a skill over time, and across skills, respectively. We find that comple-

mentarity is low in the former case and high in the latter; initial effects of language instruction

on performance fade away quickly, while early language instruction has a significant effect on

performance in mathematics and environmental studies at the end of primary education. It ap-

pears that the average performance of students in language plateaus at a certain point. More

language instruction only accomplishes that we reach that plateau at an earlier point in time, but

does not improve long-term performance. These results are not driven by a trend in score over

time or other changes in school policy.

We examine the impact of differences in the design of the tracking system in Chapters 5

and 6. Chapter 5 examines the exact division of students to the available tracks. We estimate

the long-run implications of track assignment for the students that are around the margin of the

required ability level for a certain track. Track assignment in the Netherlands is largely based

on scores on a selection test at the end of primary education. We exploit the fact that there are

discontinuities in treatment probability at certain scores of this test. Using a Fuzzy regression

discontinuity design, we find that students who are just short of the required ability level for

a certain track would achieve higher educational attainment in that track. This results in an

effective return on earnings of around 10% per extra year of education. Our design inhibits

relatively high fuzzyness and requires a relatively large bandwidth to ensure first stage power.

This makes it important to properly control for the effect of the forcing variable on the outcome

variable. We employ a cross-validation procedure that finds the most optimal control function

among a wide range of bandwidths and specifications. Sensitivity analysis indicates that our

results are not sensitive to changes in this control function.

Chapter 6 estimates the impact of the age of tracking. We analyze how early tracking affects

educational attainment and labor market outcomes. Early tracking is defined as taking place

before the age of 14 (third year of secondary education in the Netherlands). The control group

is tracked at age 14 or thereafter. In the Netherlands, there is within-country variation in this

tracking age. This variation is not exogenous, since specific types of students are more likely to
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8. SUMMARY AND CONCLUSION

end up in either comprehensive or tracked classes. We use the relative supply of schools in the

municipality that track early as an instrument for early tracking. With this IV-approach, we find

that early tracking has negative impacts on educational attainment and labor market outcomes.

The effect on educational attainment is large and most apparent for tracking at the level of the

low and medium track. The impacts of early tracking on labor market outcomes is present for

specific subgroups. It can be attributed to a lowering of employment and hours worked, rather

than changes in the hourly wage. The impacts of early tracking weaken when we move up in the

distribution, but only change sign for a small group of students at the very top of the distribution.

Chapter 7 measures the effect of grade retention on school performance. We develop an IV-

approach where we use the fraction of students in a specific month of birth as an instrument for

retention. The instrument is defined on a country-level and is taken net of one’s own value for

retention. We examine how the impact of retention differs by age of execution and thereby make

a specific distinction between holding a child back one year in kindergarten (Late Starts) and

retention that takes place after the child has entered the first grade of primary school (Grade Re-

tention). We are especially interested in how the effects of retention differ across the distribution.

The impact of grade retention on student performance, measured at age 15, is strong and nega-

tive for the sample as a whole. However, Late Starts have positive effects for the lowest deciles

of the ability distribution. Similarly, retention in early secondary school is more harmful than

retention during primary education. Students retained in formal grades perform especially bad

on easy questions, while the effect of Late Starts on these same questions is insignificant. This

illustrates that early retention can help some individuals because it develops more fundamental

skills in a better way.

8.2 Policy implications

We have provided evidence on how certain aspects of the educational system influence skill

development. Our results have several implications for policy in the field of education. First

of all, results suggest that there are strong benefits from starting early in a child’s life with

teaching literacy. The optimal age lies around the age of 5, when we take all relevant factors

into account. For the majority of developed nations, this corresponds to a lower starting age

than currently employed. Such a change would bring large economic payoffs. The predicted

economic returns will not be the same for every country, and the optimal starting age can vary

across nations as well. However, we indicate that changing parameters does not have strong
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8.2 Policy implications

implications. Moreover, the method we employ can be applied to any specific case. In order

to get the optimal starting age and corresponding economic returns for a specific country, one

only needs to estimate and fill in the proper parameters. The fact that we find that earlier starting

ages increase inequality, and the fact that Chapter 7 finds positive effects from delayed starts for

students of lower ability, indicates that earlier starting ages should go hand in hand with flexible

cutoff dates. As such, students who appear to be lagging behind have the opportunity to mature

in kindergarten for an additional year.

The results from Chapter 4 indicate that if one wants to improve the long-term performance

of students in language, quantitative increases are not a proper tool. However, more language

instruction does have value for other topics, especially in early primary school. These spillovers

are not present for language instruction at the end of primary school, which questions the over-

all value of extensive language instruction in these grades. Our results do not preclude that

qualitative changes can have sustained impacts on language performance. Machin and McNally

(2008) indicate that more focused language instruction or better classroom management could

have long-run payoffs on language scores.

The implications of our results on educational tracking are less straightforward. We find

that attending the higher track leads to significantly different outcome for students around the

required ability threshold. Changing thresholds will raise educational attainment and earnings

for this group of students. This provides valuable information to students and parents who face

the choice of attending a higher track or not. However, changing thresholds will affect more

than the marginal student and will not necessarily improve overall efficiency. Since allowing

students at the margin to enter the higher track reduces peer quality in both tracks, the effect on

the untreated is likely to be negative. On the other hand, crude analysis on peer effects suggests

that they do not comprise a large share of the total treatment effect, especially for the highest

track. The share of students in the high track is steadily increasing in the Netherlands and our

results are indicative that this might have led to increases in educational attainment as well. We

also show that postponement of tracking will increase the share of high educated people. Since

increasing the number of high educated students should not be a goal in itself, it is important

to estimate whether this has labor market implications as well. These effects are apparent for

tracking at the level of the medium and high track, but our results for tracking at the level of the

two lowest tracks are inconclusive. We require more and longer-term data at this level to draw

strong conclusions. Nonetheless, early tracking lowers both educational attainment and earnings
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8. SUMMARY AND CONCLUSION

for the sample as a whole, and these outcomes are only positively affected for a small subgroup

of students of very high ability.

Finally, positive effects of grade retention are only identified for those at the bottom of the

distribution and only when retention is executed at early ages. Retention after kindergarten is

harmful for the whole distribution and the negative effects are large for higher percentiles and

even more so when retention is executed in secondary education. For several developed nations,

the share of students that were ever retained exceeds 25 percent. Our results indicate that this

is a far too frequent use of retention. The Technology of Skill Formation tells us that early skill

levels are extremely important for the development of skills throughout the life cycle. Retention

at later ages can occur when the origin of the students’ bad school performance might lie in very

fundamental skills. The fact that retained students perform especially bad on easy questions

confirms that view. This is in line with evidence that later remediation is difficult when early

investment is not undertaken (Cunha et al., 2010).

8.3 Reservations and future research

The findings from this thesis are not universal. The results from chapters 4, 5 and 6 are based

on Dutch data. Those from chapters 3 and 7 are based on international data and represent the

average effect for a large range of countries. The implications of the timing of school entry, or

of letting students repeat a grade, depend on other aspects of the educational system. Examples

are the degree of reading emphasis in kindergarten, the method of teaching, whether students

simply have to repeat a grade or receive remedial education, et cetera. These aspects can differ

by country. Nonetheless, the group of countries we include are fairly homogeneous, and we

provide indications that our results are not sensitive to changes in parameters. In addition, the

educational system of the Netherlands is representative for many other developed nations. More

importantly, we show new approaches in dealing with these issues, which could be applied to

(other) country-specific cases.

Although we provide numerous robustness checks and sensitivity analyses in all empirical

chapters, some potential issues can still affect estimates. We cannot rule out that the relative age

position in the class has an impact on performance that can affect the estimation of our Birth

Month Effect. Although we provide evidence against this, future research can elaborate more

on the impact of relative age in the class on school performance. Moreover, the heterogeneous

analysis of grade retention does not strictly indicate from which percentile on we should stop
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8.3 Reservations and future research

with holding back students. The variable we base our ranking on is influenced by the treatment

itself, which means this ordering is not perfect. Future studies can contribute when they contain

test results or indications of ability before treatment takes place. Additionally, although we

employ multiple checks that confirm the validity of the instruments, there exists no formal test

for instrument validity in exactly identified systems.

The chapters in this thesis fill some of the gaps in the literature of the economics of education.

However, the topics discussed still have many black spots. We give evidence on the effect of

language instruction on several skills, but an optimal allocation of instruction time requires that

we know the productive value of instruction in all school subjects. Moreover, the payoff of each

of these skills towards later-life outcomes is still largely unexplored. Designing the optimal

tracking system requires still more research as well. We provide a distinction between tracking

before age 14 and at age 14 or thereafter. The fact that the latter outperforms the former does

not imply that age 14 is the optimum. Besides looking at larger variation in ages, additional

aspects of educational tracking can be examined. The most prominent examples are the optimal

number of tracks, and the optimal division of students to tracks from the point of society as a

whole. For policy purposes, it is crucial to establish causal links between changing the school

curriculum and various outcomes. Since aspects of the school curriculum are endogenous, and

since experimental variation is rare in this field of research, it is crucial that we rely on (other)

sources of exogenous variation when identifying these effects.
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Nederlandse samenvatting

9.1 De economie van het school curriculum

Er is een toenemend besef dat het ontwikkelen van menselijk kapitaal een effectief middel is voor

de aanpak van verscheidene maatschappelijke problemen. Zowel cognitieve als non-cognitieve

vaardigheden zijn belangrijke determinanten van latere uitkomsten zoals het behaalde opleid-

ingsniveau, inkomen, gezondheid, criminaliteit en algehele welzijnsniveaus. Bovendien neemt

het rendement op deze vaardigheden toe. Het reële loon voor hoogopgeleiden is de laatste 25 jaar

sterk toegenomen. Aan de andere hand stagneert of daalt dit reële loon voor lager opgeleiden.

Het verhogen van het niveau van productieve vaardigheden zal daarmee ook de ongelijkheid in

de maatschappij kunnen aanpakken, aangezien hiermee de productiviteit van lager opgeleiden

verhoogd wordt, terwijl hoger opgeleiden minder schaars worden.

Het ontwikkelen van dergelijke vaardigheden gebeurt in een divers aantal situaties en omgevin-

gen. Academische instituten, zoals scholen en universiteiten, zijn niet de enige plekken waar

belangrijke vaardigheden worden geleerd. Deze ontwikkelen zich ook in de familieomgeving

en onder klasgenoten en vrienden. Dit ontwikkelingsproces stopt niet wanneer formeel on-

derwijs eindigt. Ook tijdens het werk gaat deze door. Niettemin vindt een substantieel deel

van de ontwikkeling plaats binnen de school. Het belang van onderwijs is zichtbaar in vele

meetbare uitkomsten. Eerder onderzoek heeft causale verbanden aangetoond van onderwijs

naar lonen, gezondheid en criminaliteit.1 Bovendien ontwikkelen kinderen ook non-cognitieve

vaardigheden tijdens het onderwijsproces. Echter, de exacte processen binnen het onderwijssys-

teem die leiden tot een effectieve ontwikkeling van dergelijke vaardigheden zijn nog grotendeels

1Zie o.a. Angrist and Krueger (1991); Lochner (2011); Lochner and Moretti (2004).
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9. NEDERLANDSE SAMENVATTING

onduidelijk. Wanneer we hierin een beter inzicht krijgen, kunnen we daarmee het onderwijssys-

teem inrichten op een manier die productiever is in het ontwikkelen van cruciale vaardigheden.

Daarmee kan het rendement op onderwijs verhoogd worden, en kunnen verscheidene maatschap-

pelijke problemen effectiever aangepakt worden.

Deze dissertatie behandelt hoe verschillende aspecten van het onderwijssysteem van invloed

zijn op de ontwikkeling van vaardigheden en uitkomsten op de lange termijn. Het curriculum

dat leerlingen doorlopen, kan op verscheidene manieren ontworpen worden. Deze verschillen

kunnen liggen in de toegepaste startleeftijd voor formeel onderwijs, of de leeftijd waarop leer-

lingen in aparte schoolniveaus worden opgedeeld. Het exacte ontwerp van een schoolsysteem

heeft grote implicaties voor de ontwikkeling van vaardigheden van leerlingen die dit systeem

ondergaan. Dit zal zich vertalen in de prestaties op toetsen, maar ook in latere uitkomsten zoals

het behaalde opleidingsniveau of lonen. Wanneer we het curriculum op een manier ontwerpen

die de effectiviteit van leren verbetert, zullen deze latere uitkomsten ook verbeteren. Echter, we

weten nog steeds weinig over hoe we het leerproces kunnen optimaliseren. Het ontwerp van het

schoolsysteem is merendeels gebaseerd op traditie, gezond verstand of ontwikkelingstheorieën

en zelden gestaafd op hard bewijs. Er is geen duidelijk beeld aangaande welke leeftijd het beste

is voor het leren van welke vaardigheden, welke volgorde van lesgeven het meest efficiënt is, of

met wat voor soort klasgenoten studenten het beste leren.

Hoewel economisch onderzoek in dit veld zich uitbreidt, zijn deze vraagstukken historisch

gezien het domein geweest van onderwijskundigen. Economische theorie kan de discussie van

deze vragen ernstig verrijken. Bijvoorbeeld, discussie over de optimale startleeftijd heeft gro-

tendeels het economische argument genegeerd dat uitstel van leren verloren tijd impliceert. We

laten zien dat het opnemen van dit argument de conclusies structureel verandert. Daarnaast

herbergt het complexe en dynamische karakter van het leerproces verscheidene economische

concepten.

De ontwikkeling van vaardigheden kenmerkt zich door sterke interacties, ook wel comple-

mentariteit genoemd. Vaardigheden die in het verleden zijn ontwikkeld, bepalen mede hoe snel

iemand nieuwe vaardigheden leert. Deze interacties kunnen vele dimensies hebben. Het is

bijvoorbeeld logisch dat het leren van het alfabet een voorwaarde is voor het leren van lezen

en schrijven. Maar goed ontwikkelde leesvaardigheid kan ook de productiviteit van leren in

vakken zoals rekenen en aardrijkskunde verhogen. Het dynamische karakter van het leerpro-

ces benadrukt het belang om effecten op verschillende tijdspunten te meten. Oorspronkelijke

effecten kunnen zich op totaal verschillende manieren ontwikkelen, afhankelijk van de kracht
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9.1 De economie van het school curriculum

van dergelijke interacties. Dit impliceert ook dat corrigerende investeringen op latere leeftijd

vaak geen effect sorteren, aangezien ze op een onderontwikkelde set van vaardigheden bouwen.

Investeringen hebben het grootste effect op vroege leeftijden, omdat hun rendement bijdraagt

voor een groter deel van de levenscyclus.

Buiten het dynamische karakter van het leerproces is het ook belangrijk om de aanwezigheid

van endogeniteit te erkennen. Het is naı̈ef om cross-sectionele variatie tussen landen te gebruiken

wanneer we het effect van verschillen in de opbouw van het onderwijsproces schatten. De opzet

van dit proces is niet willekeurig bepaald. Bovendien zijn verschillen in het curriculum tussen

leerlingen binnen een land ook zelden exogeen. Scholen met slechter presterende leerlingen

besteden bijvoorbeeld meer tijd aan kernvakken zoals taal en rekenen. Wanneer we simpelweg

zouden kijken naar de correlatie tussen lestijd in taal (of rekenen) en prestaties, zullen deze

resultaten verstoord zijn, aangezien minder presterende studenten geassocieerd zijn met meer

lestijd in taal. Empirische schattingen moeten hiervoor controleren. Eerder onderzoek in on-

derwijs leunt doorgaans op cross-sectionele variatie in de verklarende variabele. Endogeniteit

wordt geadresseerd door te matchen op onderwijsniveau van de ouders, sociaaleconomische

status en andere observeerbare variabelen. Maar deze aanpak corrigeert niet voor verschillen

in niet-observeerbare variabelen. Onderzoek laat zien dat het corrigeren voor deze endogeniteit

cruciaal is wanneer we het effect van onderwijs of arbeidstraining schatten.1 Voor beleidsanalyse

is het cruciaal dat we causale verbanden leggen tussen veranderingen in het onderwijssysteem

en uitkomstvariabelen. We ontwikkelen verschillende methodes om te corrigeren voor endogen-

iteit. Deze methodes gebruiken instrumentele variabelen of regression discontinuity designs. De

instrumenten gebruiken exogene variatie die veroorzaakt wordt door de geboortemaand, belei-

dsveranderingen, of variatie in schoolkenmerken per gemeente. Onze resultaten laten zien dat

corrigeren voor endogeniteit leidt tot verschillende schattingen en vaak ook verschillende kwal-

itatieve conclusies. We kijken in deze thesis ook naar de heterogeniteit van treatment effects.

We gebruiken een quantile regression model om effecten over de hele distributie te schatten en

kijken ook naar hoe effecten verschillen voor verschillende demografische groepen.

Deze thesis onderzoekt vier specifieke aspecten van het school curriculum: de startleeftijd

van formeel onderwijs, de allocatie van lestijd over de verschillende vakken, de implementatie

van ‘tracking’, en het effect van retentie. We ontwikkelen een theoretische aanpak voor elk van

deze aspecten, en koppelen deze aan een empirische aanpak. Alle theoretische disussie bouwt

1Zie, bijvoorbeeld, Abadie et al. (2002); Angrist and Lavy (1999); Leuven et al. (2007); Leuven and Oosterbeek

(2004).

211



9. NEDERLANDSE SAMENVATTING

verder op The Technology of Skil Formation van Cunha en Heckman (2007). Deze discussies

zijn gebundeld in hoofdstuk 2. De vijf opvolgende hoofdstukken focussen op de empirische

analyse.

In hoofdstuk 2 specificeren we dat we het effect van verschillen in de startleeftijd kunnen

analyseren door middel van variatie in de geboortemaand. Dergelijke variatie leidt tot verschillen

in opgebouwde ‘endowments’ bij aanvang van formeel onderwijs, terwijl andere relevante fac-

toren constant worden gehouden. We gebruiken hetzelfde raamwerk om het effect van lestijd in

taal te schatten. Lestijd is een vorm van investering, en het langetermijneffect van een dergeli-

jke investering hangt af van het initiële effect en de mate van complementariteit over tijd. We

specificeren dat, wanneer men kijkt naar verschillen in lestijd binnen de standaard lesweek, we

ook moeten kijken waar deze extra tijd vandaan is gehaald en wat de waarde van deze gere-

duceerde lessen is. De theoretische aanpak voor de onderwerpen tracking en retentie hebben

een sterke overlap. Beiden leiden tot een verschillend investeringspad, dat vooral bestaat uit een

ander curriculum en andere klasgenoten. Daarnaast ontwikkelen we een apart raamwerk voor

toewijzing aan tracks. Wanneer alle studenten toegewezen zijn aan de track die hun uitkomsten

maximaliseert moet dit resulteren in een vloeiend systeem van uitkomsten. Wanneer er dis-

continuı̈teiten zijn in dat systeem, dan geeft dit aan dat sommige studenten beter af zijn in een

andere track. Wat betreft retentie geeft onze aanpak aan dat deze voordeliger moet zijn voor de

onderkant van de distributie, en des te vroeger retentie wordt uitgevoerd.

Hoofdstuk 3 analyseert de optimale timing van beginnen met leren lezen en schrijven. We

ontwikkelen een model waarin de leerproductiviteit toeneemt met leeftijd, maar waar de economis-

che kosten toenemen naarmate het leren verder wordt uitgesteld. De Skill Technology Function

specificeert hoe leerproductiviteit samenhangt met leeftijd. We schatten deze functie door een

combinatie van schattingen binnen landen (gebruik makend van variatie in de geboortemaand

van leerlingen) en tussen landen. Hiermee kunnen we de verschillen in het leerproces afleiden

van elke verandering in de startleeftijd. We vinden dat oudere studenten het beter doen op toet-

sen. Dit effect van geboortemaand op prestatie is persistent en stabiliseert zich relatief vroeg.

Echter, deze voorsprong compenseert niet genoeg voor het feit dat deze studenten ook ouder zijn

wanneer ze deze testen maken, en wanneer ze hun opleiding voltooien. Leerlingen die eerder

beginnen, bereiken een bepaald niveau op een eerdere leeftijd, wat significante economische

opbrengsten met zich meebrengt. Deze opbrengsten compenseren ruim voor extra gemaakte

onderwijskosten. Verdere analyse laat zien dat deze effecten niet worden gedreven door ‘peer

effects’, ‘tracking’ of mogelijke endogeniteit van de geboortemaand.
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In Hoofdstuk 4 kijken we naar de korte- en langetermijneffecten van veranderingen in de

hoeveelheid lestijd besteed aan taal in het primair onderwijs. We analyseren hoe initiële effecten

op toetsscores zich ontwikkelen door de tijd heen en of lestijd in taal mogelijk ‘spillover’ effecten

heeft naar andere vaardigheden dan taal. Hiervoor gebruiken we exogene variatie in lestijd in

taal door de tijd heen, ontstaan door een beleidsverandering in Nederland. We vinden dat meer

tijd in taal leidt tot kortetermijnopbrengsten in taalprestaties, maar deze verdwijnen effecten

verdwijnen snel. Het effect van tijd in taal op rekenen en zaakvakken is echter wel persistent.

Het lijkt erop dat er een bepaald verzadigingsniveau van taalvaardigheid is. Meer lestijd in taal

op vroege leeftijd bereikt alleen dat dat niveau eerder wordt bereikt. Deze resultaten worden niet

gedreven door verschillen over tijd op het niveau van de school of op individueel niveau.

De Hoofdstukken 5 en 6 gaan over tracking in het onderwijs, wat refereert naar het opsplitsen

van leerlingen naar verschillende schoolniveaus. We bekijken twee aparte aspecten van tracking.

In hoofdstuk 5 kijken we naar het effect van toewijzing naar een bepaalde track voor leerlingen

die rond het gevraagde leerniveau voor die track zitten. Hierbij gebruiken we een discontinuı̈teit

in de kans op de toewijzing naar track rond bepaalde scores van de Nederlandse Cito-toets. Ge-

bruik makend van een fuzzy regression discontinuity design vinden we dat leerlingen een hoger

opleidingsniveau behalen wanneer ze toegewezen worden aan de hoogste track. Dit vertaalt zich

ook in hogere lonen op latere leeftijd. Deze nemen toe met zo’n 10% per extra jaar onderwijs.

Hoofdstuk 6 kijkt naar het effect van de leeftijd waarop studenten ‘getracked’ worden, en

hoe dit afhangt van het niveau van de student. Vroege selectie is gedefinieerd als plaatvindend

voor het derde jaar van secundair onderwijs in Nederland. Er is variatie in deze leeftijd binnen

Nederland, maar die is niet exogeen. We gebruiken het relatieve aanbod van scholen die vroeg

selecteren binnen de gemeente als een instrument voor vroege selectie. We vinden dat vroege

selectie leidt tot een lager aantal diploma’s voor hoger onderwijs, wat zich ook vertaalt in lagere

lonen voor sommige groepen van studenten. Dit effect is zwakker voor betere studenten, maar

wordt alleen positief voor een kleine groep van zeer sterk presterende leerlingen.

Hoofsstuk 7 meet het effect van retentie op schoolprestaties. We gebruiken een IV model

om dit te schatten, waarbij we de fractie van studenten met een bepaalde geboortemaand die

zijn blijven zitten, gebruiken als instrument voor retentie. We combineren dit met een quantile

regression model dat effecten schat voor elk percentiel van de distributie. We maken daarbij

een specifiek onderscheid tussen een jaar extra blijven zitten op de kleuterschool, en retentie die

daarna plaatsvindt. Retentie heeft een algemeen negatief effect op schoolprestaties, maar kan

positief zijn voor kleine groepen studenten onderaan de distributie, wanneer deze plaatsvindt op
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de kleuterschool. We vinden dat studenten die zijn blijven zitten na de kleuterschool relatief het

slechtst presteren op makkelijke vragen, wat aangeeft dat ze basisvaardigheden missen. Voor

kinderen die een jaar extra spenderen op de kleuterschool is er geen negatief effect op deze

makkelijke vragen. Retentie in het begin van de middelbare school blijkt ook schadelijker dan

retentie in primair onderwijs.

9.2 Beleidsimplicaties

Onze resultaten hebben verscheidene beleidsimplicatie. Ten eerste suggereren ze dat er sterke

voordelen zitten aan het vervroegen van de startleeftijd voor formeel onderwijs. De optimale

leeftijd voor het beginnen met lezen en schrijven ligt rond de 5 jaar, wat vroeger is dan wat

de meeste westerse landen op dit moment aanhouden. De precieze opbrengsten en optima

kunnen verschillen per land, maar zijn niet erg gevoelig voor veranderingen in parameters.

Bovendien kan onze methode ook op individuele landen toegepast worden. Het feit dat we

vinden dat vroegere startleeftijden leiden tot meer ongelijkheid, en het feit dat Hoofdstuk 7 posi-

tieve effecten vindt voor verlate starts voor zwak presterende leerlingen, suggereert dat vroege

startleeftijden gecombineerd moeten worden met flexibele ‘cutoff dates’. Daardoor hebben stu-

denten die nog achter blijven op de kleuterschool de ruimte om een extra jaar door te ontwikke-

len.

De resultaten van Hoofdstuk 4 geven aan dat wanneer we de langetermijnprestaties van leer-

lingen in taal willen verbeteren, kwantitatieve veranderingen in de lestijd niet het juiste middel

zijn. Echter, meer tijd in taal heeft wel waarde voor verschillende andere vakken, vooral wan-

neer deze extra lessen in de lagere klassen van het basisonderwijs plaatsvinden. Spillovers zijn

niet aanwezig voor tijd in taal aan het eind van het primaire onderwijs, wat de algehele waarde

van taallessen in deze klassen in twijfel stelt. Onze resultaten sluiten niet uit dat kwalitatieve ve-

randeringen in taallessen wel een langetermijneffect hebben. Machin and McNally (2008) laten

zien dat meer gericht taalonderwijs en betere organisatie van de klas tot langetermijnopbrengsten

in taalprestaties kunnen leiden.

De implicaties van onze resultaten voor tracking zijn minder makkelijk zichtbaar. Toewijz-

ing aan de hoogste track beı̈nvloedt uitkomsten voor studenten die rond het gevraagde niveau

van de track zitten. Dit is waardevolle informatie voor studenten en hun ouders die voor de keuze

staan om de hogere of lagere track te nemen. Maar het veranderen van toelatingseisen zal meer
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dan alleen deze studenten beı̈nvloeden en zal niet noodzakelijkerwijs de algehele efficiëntie ver-

beteren. Wanneer we meer studenten naar de hogere track sturen, zal dat het gemiddelde niveau

in beide tracks doen dalen. Het verwachte effect op de ‘untreated’ zal dan negatief zijn. Een

ruwe analyse geeft aan dat deze ‘peer effects’ geen overheersende rol spelen, vooral wanneer

het gaat om toewijzing aan de hoogste track. Het aantal leerlingen in die hoogste track neemt

gestaag toe in Nederland en onze analyse suggereert dat dit een goede koers is. We laten ook

zien dat het uitstellen van tracking het aantal hoog opgeleiden doet toenemen. Omdat het ver-

hogen van het opleidingsniveau geen doel op zich moet zijn, is het belangrijk om te schatten of

dit ook leidt tot hogere lonen op de arbeidsmarkt. We vinden dat dit het geval is voor tracking

op het niveau van de twee hoogste tracks, maar onze resultaten voor tracking op het niveau van

de twee laagste tracks zijn minder duidelijk. We hebben meer longitudinale data nodig om daar

sterke conclusies te trekken. Desalniettemin, vroege selectie leidt in het algemeen tot een lagere

kans op hoger onderwijs en vaak ook tot een lager loon, en deze effecten worden alleen positief

voor een kleine groep van zeer sterk presterende leerlingen.

Ten slotte, positieve effecten van retentie zijn alleen aanwezig voor leerlingen onderaan de

distributie en alleen wanneer vroeg uitgeoefend. Zittenblijven na de kleuterschool is schadelijk

voor de hele distributie en deze negatieve effecten kunnen zeer sterk zijn, vooral wanneer retentie

op late leeftijd plaatsvindt. In veel landen is de fractie studenten die ooit is blijven zitten groter

dan 25%. Onze resultaten geven aan dat dit duidelijk te frequent is. The Technology of Skill

Formation geeft aan dat vroege vaardigheden zeer belangrijk zijn voor het algehele leerproces.

Retentie op latere leeftijd kan plaatsvinden wanneer de oorsprong van de slechte prestaties van

de leerling in een veel eerder stadium liggen. Het feit dat zittenblijvers het vooral slecht doen

op makkelijke vragen onderschrijft dit. Dit is ook in lijn met bewijs dat later herstel moeilijk is

wanneer vroege investeringen niet ondernomen zijn (Cunha et al., 2010).

9.3 Reservaties en toekomstig onderzoek

De bevindingen in deze thesis zijn niet universeel. De resultaten van de Hoofdstukken 4, 5 en

6 zijn gebaseerd op Nederlandse data. Die van Hoofdstuk 3 en 7 komen voort uit internationale

data en representeren daarbij een gemiddeld effect voor een breed scala aan landen. De gevol-

gen van veranderingen in de startleeftijd kunnen afhankelijk zijn van andere aspecten van het

schoolsysteem, zoals bijvoorbeeld de nadruk op lezen en schrijven op de kleuterschool. Deze

aspecten kunnen van land tot land verschillen. Desalniettemin geven we aan dat onze resultaten
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niet gevoelig zijn voor veranderingen in parameters. Daarnaast zijn de landen die we meenemen

in onze analyse relatief homogeen en is Nederland representatief voor vele andere ontwikkelde

landen. Bovendien laten we nieuwe methodes en aanpakken zien om deze vraagstukken te be-

naderen, die ook toegepast kunnen worden op andere landen.

Hoewel we verschillende extensieve analyses uitvoeren die de robuustheid van onze schat-

tingen aantonen, kunnen sommige aspecten onze resultaten potentieel beı̈nvloeden. We kunnen

niet volledig uitsluiten dat de relatieve leeftijdspositie in de klas onze schatting van het Birth

Month Effect verstoort. Hoewel we bewijs hiertegen aanvoeren, kan toekomstig onderzoek zich

nog verder richten op de invloed van relatieve leeftijd ten opzichte van klasgenoten op school-

prestaties. Daarnaast geeft onze analyse van heterogene treatment effects voor retentie niet

aan vanaf exact welk percentiel retentie adviesbaar is. De variabele waar we onze ranking op

baseren wordt door de treatment zelf beı̈nvloed. Verder onderzoek kan waardevol zijn wanneer

dit toetsresultaten of indicaties voor leerniveau gebruikt van voordat de treatment plaatsvindt.

Daarnaast voeren we verschillende controles uit die de validiteit van onze instrumenten bevesti-

gen, maar er bestaat helaas geen formele test voor ‘instrument validity’ in exact geı̈dentificeerde

modellen.

De hoofdstukken in deze thesis vullen enkele lege of zwak bezette plekken op in de literatuur

van de onderwijseconomie. Maar de behandelde onderwerpen brengen nog steeds veel onbeant-

woorde vragen met zich mee. We laten zien wat het effect is van taaltijd op een verscheidenheid

aan vaardigheden, maar een optimale verdeling van lestijd vraagt dat we de waarde van lestijd

in alle schoolvakken weten. Bovendien is de waarde van specifieke vaardigheden voor latere

uitkomsten, zoals lonen of opleidingsniveau, nog steeds grotendeels onduidelijk. Het ontwerp

van het optimale tracking systeem vraagt ook meer onderzoek. Wij maken een onderscheid

tussen tracking voor en na 14 jaar. We weten daarbij nog steeds niet hoe andere leeftijden zich

tot elkaar verhouden. Daarnaast kan er ook nog gekeken worden naar het optimale aantal tracks,

en de optimale divisie van leerlingen naar tracks vanuit het perspectief van de gehele studen-

tenbevolking. Voor beleidsdoeleinden is het cruciaal dat we daarbij causale verbanden tussen

veranderingen in het curriculum en verschillende uitkomsten blootleggen. Aangezien aspecten

van het curriculum endogeen zijn, en aangezien experimentele variatie zeldzaam is in dit on-

derzoeksveld, is het cruciaal dat we gebruik maken van (andere vormen van) exogene variatie

wanneer we deze effecten schatten.
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