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Samenvatting (Summary in Dutch)

Is het beroepsonderwijs rendabel voor bedrijven en individuen? Hebben landen met

een uitgebreid beroepsonderwijssysteem competitieve voordelen ten opzichte van andere

landen? Dit proefschrift onderzoekt enkele vraagstukken op het gebied van de kosten en

baten van het beroepsonderwijs (VET).

In het eerste gedeelte van het proefschrift richt het empirisch onderzoek zich op de

verschillen in lonen en productiviteit tussen de werknemers met algemeen onderwijs ver-

sus beroepsgericht onderwijs. De hypothese is dat de werknemers die beroepsgericht

onderwijs gevolgd hebben dit direct productief in het bedrijfsleven kunnen gebruiken.

De combinatie van theoretische en praktische onderwijselementen uit het beroepsgerichte

onderwijs laat toe dat bedrijven het productieproces efficiënt organiseren. Zij hebben min-

der hiërarchische niveaus nodig en daardoor lagere aansturingskosten. Vanuit de theorie

leidt dit tot hogere productiviteit. Dit maakt ook hogere lonen mogelijk voor de werkne-

mers met een opleiding uit het beroepsonderwijs ten opzichte van de werknemers met

een algemene opleiding. In comparatief onderzoek tussen landen, zouden de landen waar

bedrijven makkelijk toegang hebben tot werknemers met beroep specifieke opleidingen

hier in het voordeel moeten zijn.

In de eerste hoofdstukken vind ik empirische ondersteuning voor de hypothese dat

beroepsopleidingen (VET) duidelijke baten voor individuen en bedrijven met zich mee-

brengen. Voor de werknemers zijn de loonvoordelen vooral in het begin van hun carrière

te vinden. Voor de bedrijven blijken er structurele productiviteitsvoordelen te zijn in

landen met sterk beroepsgerichte opleidingssystemen.

Deze uitkomst lijkt op het eerste gezicht inconstistent, maar blijkt aannemelijker als men

looncompressie aanneemt. Hierdoor is een verschil mogelijk tussen de productiviteit en

de lonen van werknemers met een beroepsopleiding. Dit verschil tussen productiviteit en

lonen verhoogt de winsten (“rents”) van bedrijven op beroepsgericht opgeleid personeel.

De verdere hoofdstukken van het proefschrift onderzoeken de invloed van de instituties

op de investering die bedrijven in beroepsgerichte opleidingssystemen doen. Aansluitend

op de recente theoretische literatuur wordt onderzocht of de bescherming van werknemers

op de arbeidsmarkt, in het algemeen, en de instituties binnen bedrijven in het bijzonder,

de bedrijfsinvesteringen in trainingen laten toenemen. De verwachting is dat de instituties

die ontslagbescherming bieden, een positieve invloed hebben op zowel de kosten als de

175



Samenvatting (Summary in Dutch)

van het leerlingwezen (beroepsbegeleidend leren, BBL); de instituties bëınvloeden zo het

gedrag van bedrijven.

De empirische resultaten geven aan dat de bedrijfsspecifieke verschillen in opleidingsin-

vesteringen voor een belangrijk deel te verklaren zijn door verschillen in arbeidsmark-

tregulering en -instituties; meer ontslagbescherming verhoogt de aanpassingskosten van

bedrijven. Verder wordt aangetoond dat Duitse bedrijven met een werknemersvertegenwo-

ordiging (”Betriebsräte”) meer in de opleiding van hun BBL’ers investeren dan bedrijven

die geen werknemersvertegenwoordiging hebben.

Het laatste hoofdstuk geeft een empirische analyse van de structuur van de werv-

ingskosten en de kosten van het beroepsbegleidend opleidingssysteem in Duitsland weer.

Het opleiden van leerlingen kan substantiële baten met zich meebrengen als deze na hun

opleiding in het bedrijf blijven. De op deze manier bespaarde wervingskosten zijn sub-

stantieel. Wederom kunnen de instituties van werknemerrepresentatie en ontslagbescherming

deze resultaten bëınvloeden. Bedrijven die met zulke instituties geconfronteerd worden,

kunnen met hogere baten van hun eigen opleidingsinspanningen rekenen.

De uitkomsten van dit proefschrift zijn belangrijk voor het beleid. Beroepsonderwijs

en beroepsbegeleidend leren blijven essentiële ingrediënten van een goed functionerende

economie in veel Europese landen. Zij brengen productiviteits- en loonvoordelen voor

bedrijven en werknemers. Deze opleidingsvormen zijn dus op zijn minst concurrerend

met algemenere opleidingen van vergelijkbaar niveau. In Duitsland krijgen leerlingen

een kwalificatie die zij in verschillende bedrijven kunnen gebruiken, mits zij binnen het

beroepsdomein van de opleiding blijven. Voor bedrijven zijn de initiële investeringen in

de leerlingen rationeel gezien winstgevend. Dit blijkt uit het onderzoek naar het per-

centage leerlingen dat in vaste dienst wordt genomen bij hun leerbedrijf en de duur van

deze dienstverbanden. De empirische resultaten voor Duitsland suggereren ook dat de

institutionele context van werknemerrepresentatie en -bescherming cruciaal kunnen zijn

voor de realisatie van zulke baten. Ontslagbescherming, centrale loononderhandeling en

werknemerrepresentatie bevorderen de bereidheid van bedrijven om te investeren in het

leerlingwezen en het beroepsonderwijs. De politiek moet daarom voorzichtig zijn met het

veranderen van instituties en de mogelijke consequenties voor het door bedrijven gefi-

nancierde beroepsonderwijs in acht nemen.
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