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SAMENVATTING

Vanwege het grote economische belang van onderwijs voeren overheden
veelal beleid om de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt tc
verbeteren. Dit gebeurt met behulp van zogenaamde 'manpower
forecasting' of 'educational planning'. Er worden prognoses gemaakt
van de toekomstige vraag naar arbeid met een bepaald type scholing, en
het toekomstig aanbod per opleidingscategorie. De discrepanties tussen
vraag en aanbod geven vervolgens aan waar het beleid in dient te
grijpen. De manpower-forecasting-literatuur geeft echter doorgaans niet
aan hoe er ingegrepen dient te worden. In de meeste vrije-markt-
economieen is het immers de student zelf die zijn opleidingskeuze
bepaalt en kan de overheid deze keuze niet volledig opleggen. In de
context van een vrije-markt-economie ligt het dan ook voor de hand dat
de prognoses met betrekking tot de toekomstige arbeidsmarkt niet direct
gebruikt worden voor overheidsmaatregelen, maar dat deze voor-
spellingen gebruikt worden om studenten voor te lichten over de
mogelijke consequenties van hun studiekeuze. Via het keuzegedrag van
studenten zouden deze arbeidsmarktprognoses dan toch een verbetering
van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt tot stand kunnen
brengen. Het doel van deze studie is deze relatie tussen het verstrekken
van arbeidsmarktinformatie aan studenten en het functioneren van de
arbeidsmarkt te onderzoeken.

Het proefschrift bestaat uit drie delen. In het eerste deel
wordt een kader geschetst waarop de rest van het onderzoek is
gebaseerd. Verder wordt in dit deel het begrippenkader zowel vanuit de
empirische als vanuit de theoretische hoek nader bekeken. In het tweede
deel /n/omzarion wordt een model (het 'errors in forecasts'-model)
ontwikkeld, waarin de problemen die studenten hebben om in hun
studiekeuze op de arbeidsmarktontwikkelingen te anticiperen, een
centrale plaats innemen. Dit model wordt gerelateerd aan twee in de
literatuur belangrijke theorieen over verwachtingsvorming, de varkens-
cyclustheorie en de theorie van de rationele verwachtingen. Het errors-
in-forecasts-model maakt het mogelijk, in tegenstelling tot deze twee
theorieen, de invloed van publieke voorspellingen op het keuzegedrag
van studenten te verklaren. In het derde deel W?//are wordt, op basis
van het errors-in-forecasts-model, onderzocht welke welvaarts-
consequenties het verstrekken van publieke voorspellingen heeft op
geaggregeerd niveau, voor zowel de studenten/werknemers als de
werkgevers.

Uitgangspunt van het onderzoek zijn de begrippen mismatch en
evenwicht. Deze worden in hoofdstuk 2 geintroduceerd. Studenten
moeten een studie kiezen op een moment waarop ze nog niet alle
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consequenties voor het tijdstip waarop ze op de arbeidsmarkt komen
kunnen overzien. Dit kan ertoe leiden dat tegen die tijd de arbeidsmarkt
zich zo ontwikkeld heeft dat zij spijt hebben van hun keuze. Als zij
destijds de arbeidsmarktsituatie precies gekend hadden, dan hadden zij
een andere keuze gemaakt. Deze niet optimale allocatie heet mismatch
en de optimale situatie, waarin niemand een keuze maakt waarvan hij
later spijt heeft, is het evenwicht. In hoofdstuk 3 worden deze begrippen
ondergebracht in een arbeidsmarktmodel dat als uitgangspunt voor de
rest van het onderzoek dient.

In hoofdstuk 4 wordt getoond dat de hierboven geschetste mismatch-
problematiek empirisch relevant is. Ten eerste blijken veel studenten
moeite te hebben met hun onderwijskeuze en heeft een substantieel
gedeelte van hen achteraf spijt van de studiekeuze. Ten tweede blijken
studenten in hun studiekeuze zeer duidelijk geleid te worden door
arbeidsmarktfactoren. Ten derde is er op de arbeidsmarkt sprake van
compartimentalisering, waardoor de gemaakte onderwijskeuze relevant
lijkt te zijn voor de arbeidsmarktmogelijkheden. Tenslotte zijn de
arbeidsmarktomstandigheden dermate veranderlijk dat vooruitlopen op
deze veranderingen van belang is.

In hoofdstuk 5 wordt ingegaan op het verstrekken van publieke
informatie als beleidsinstrument in de economische literatuur. Dit
beleidsinstrument blijkt geen aandacht te krijgen in de literatuur. In de
neo-klassieke theorie worden de verwachtingen van agenten gemodel-
leerd als een mechanische reactie op andere economische grootheden.
Een extreme variant hiervan betreft de rationele verwachtingen. Hier
zijn deze mechanische verwachtingen optimaal, zodat publieke
informatie geen rol meer kan spelen. Het verstrekken van publieke
informatie lijkt het best te passen binnen het neo-liberale gedachtengoed
van de Freiburger school. Hier wordt namelijk veel accent gelegd op
aan de noodzaak voor de overheid om het economische proces te
ondersteunen, zonder het te ontdoen van haar flexibiliteit, bijvoorbeeld
door de markt transparanter te maken.

In hoofdstuk 6 wordt ingegaan op de ontwikkeling van verwachtingen in
de economische theorie. Als gevolg van de formalisering van de
economische theorie, met name sinds Haavelmo, worden economische
ontwikkelingen gezien als een kenbaar stochastisch proces. Uitgaande
van een dergelijk waar model van de economie lijkt de introductie van
rationele verwachtingen onvermijdelijk. Alle andere verwachtingen
hebben namelijk, gezien vanuit dit ware model, een duidelijke
aanwijsbare systematische fout en het is niet aannemelijk dat agenten
zullen volharden in het maken van zulke systematische fouten.



In hoofdstuk 7 wordt een alternatief model ontwikkeld, waarin de
aanname van een kenbaar stochastisch proces wordt losgelaten. Bij
rationele verwachtingen wordt alle onzekerheid veroorzaakt door
exogene stochastische invloeden die niet kenbaar zijn op het moment dat
een voorspelling gemaakt moet worden. Naast deze toestand-van-de-
wereld-onzekerheid wordt in het model ook onzekerheid geintroduceerd
die het gevolg is van de beperkte voorspelcapaciteiten van studenten (de
'errors in forecasts'-onzekerheid). Het blijkt dat een combinatie van
deze twee soorten onzekerheid leidt tot een optimale trade-off, waarin
studenten vanwege hun beperkte voorspelcapaciteiten overstappen op
een abstracter model van de werkelijkheid. Dit abstracter model kent
een grotere toestand-van-de-wereld onzekerheid, zodat deze vorm van
onzekerheid niet langer gezien kan worden als een gevolg van nog
onkenbare exogene invloeden. De voorspelfouten die hieruit voorkomen
zijn een gevolg van een optimale, maar niet noodzakelijke versimpeling
van het model van de werkelijkheid dat studenten hanteren.

In hoofdstuk 8 worden zowel de varkenscyclustheorie — waarin
studenten verwachten dat de arbeidsmarktomstandigheden zich niet
zullen wijzigen — en de rationele-verwachtingentheorie toegepast op de
specialisatiekeuze van leerlingen op de LTS. Het blijkt dat het
varkenscyclusmodel betere empirische resultaten geeft dan het rationele-
verwachtingenmodel. Dit duidt erop dat studenten inderdaad syste-
matische fouten maken in hun keuzegedrag.

In hoofdstuk 9 worden de implicaties van het errors-in-forecasts-model
voor de gevolgen van het verstrekken van publieke informatie verder
uitgewerkt. Uitgangspunt hierbij is Lucas' criterium dat het voor-
onderstelde gedrag van agenten altijd verklaarbaar moet zijn vanuit het
model en niet door ad /ioc aannames mag worden opgelegd. Het blijkt
mogelijk om varkenscyclusachtig gedrag van studenten te verklaren op
grond van hun lage capaciteiten goede voorspellingen over de
toekomstige ontwikkelingen te maken. Gezien deze capaciteiten
('predictability') en gezien de veranderlijkheid van de arbeidsmarkt
('variability') is het optimaal voor studenten om af te zien van een
verdergaande anticipatie van de ontwikkelingen. Door het verstrekken
van publieke informatie neemt in feite deze capaciteit om te voorspellen
toe en zullen de keuzen van studenten beter inspelen op toekomstige
veranderingen.

Theil (1958) constateerde dat voorspellingen veranderingen neigen te
onderschatten. Vanuit de theorie van de rationele verwachtingen is dit
fenomeen moeilijk te verklaren. In hoofdstuk 10 wordt deze
'underestimation of changes' verklaard vanuit het errors-in-forecasts-
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model dat in hoofdstuk 7 en 9 ontwikkeld werd. Het verschil tussen
beide modellen wordt verduidelijkt aan de hand van data van de
instroom van juristen in de Verenigde Staten.

Het klassieke varkenscyclusmodel wordt getypeerd door de golf-
beweging in instroom en lonen die het genereert. In hoofdstuk 11 wordt
dit golfpatroon onderzocht vanuit het errors-in-forecasts-model en
worden de determinanten van de omvang van deze golven afgeleid. Het
blijkt dat bij het errors-in-forecasts-model de voortgebrachte golf niet
kan divergeren.

In hoofdstuk 12 wordt de Nederlandse markt voor leerkrachten onder-
zocht aan de hand van het errors-in-forecasts-model. Het blijkt dat naast
de vervangingsvraag, het overheidsbeleid een belangrijke factor is voor
de onzekerheid en daardoor voor de grote aansluitingsproblemen op
deze markt.

In het laatste deel van het proefschrift wordt ingegaan op de
welvaartsconsequenties van het verstrekken van prognoses over de
toekomstige arbeidsmarkt. In hoofdstuk 13 wordt ingegaan op de
gehanteerde methode om welvaart te meten. Er wordt, in het partiele-
marktmodel, gebruik gemaakt van het werkgevers- en werknemers-
surplus.

In hoofdstuk 14 wordt een vergelijking gemaakt tussen de
welvaartseffecten van prijsstabilisatie en de welvaartseffecten van het
geven van publieke voorspellingen. Het blijkt dat naast de welvaarts-
voordelen door stabilisatie, het verstrekken van publieke voorspellingen
ook een positief effect heeft op de allocatie van studenten over de
beroepen. Verder blijkt de aard van de voorspelfout in sterke mate te
bepalen hoe de welvaartskosten verdeeld zijn over werkgevers en
werknemers. Doordat het verstrekken van publieke voorspellingen een
verschuiving van de aard van de voorspelfouten teweeg kan brengen, is
het in bepaalde gevallen mogelijk dat deze voorlichting voor de
studenten tot een welvaartsnadeel leidt. De studenten/werknemers en de
werkgevers te zamen zullen echter altijd profiteren van publieke
voorspellingen. '

In hoofdstuk 15 wordt ingegaan op het geval waarin studenten onderling
afwijkende prognoses van de arbeidsmarktontwikkelingen hebben.
Doordat de voorspellingen onderling uiteenlopen kan op geaggregeerd
niveau het effect van hun voorspelfouten klein zijn. In dat geval kan een
publieke voorspelling, die immers voor iedereen gelijk is, voor meer
instabiliteit zorgen en daardoor op geaggregeerd niveau de mismatch
vergroten. Uit de analyses blijkt echter dat er toch altijd sprake is van
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een welvaartverbetering. De verhoogde instabiliteit leidt op zich wel tot
een welvaartsverlies, maar daar staat tegenover dat op individueel
niveau studenten minder snel een studiekeuze zullen maken waarvan zij
achteraf spijt hebben. Deze verbetering van de allocatie weegt op tegen
de grotere instabiliteit. Een belangrijke voorwaarde voor dit resultaat is
dat studenten op een juiste wijze de kwaliteit van de publieke
voorspelling we ten in te schatten.

Op grond van dit onderzoek naar de arbeidsmarkteffecten van het
verstrekken van publieke voorspellingen kunnen enkele belangrijke
conclusies getrokken worden voor de praktijk van 'manpower
forecasting'. Ten eerste blijken dergelijke voorspellingen een duidelijke
positieve invloed op de totale welvaart te hebben. Hoewel het
welvaartseffect voor studenten meestal positief zal zijn, hoeft dit niet
altijd het geval te zijn. Verder is het van groot belang dat naast de
voorspellingen zelf, ook een indicatie gegeven wordt van de betrouw-
baarheid van deze voorspellingen. Tenslotte moet bij het evalueren van
de efTecten van publieke voorspellingen niet alleen gekeken worden naar
de gevolgen op geaggregeerd (markt-) niveau, maar zijn ook de
gevolgen op individueel niveau van belang.




