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Het doel van dit proefschrift is om de determinanten van schoolkeuzes te identificeren en om te analyseren welke aspecten van de schoolomgeving cognitieve
ontwikkeling en schoolprestaties stimuleren.
Hoofdstuk 2 geeft een samenvatting van de literatuur aangaande de redenen om
een school te kiezen en de consequenties van het kiezen van een bepaalde
school. Studies op basis van cross-sectionele data van de VS laten zien dat het
volgen van onderwijs aan een beter presterende school lijkt te leiden tot betere
uitkomsten. Andere studies schrijven deze hogere scores echter toe aan zelfselectie in de scholen. Daarnaast tonen empirische resultaten op basis van experimenten en natuurlijke experimenten (plaatsing in scholen op basis van loting)
aan dat informatie over de kwaliteit van scholen het keuzegedrag van ouders
beïnvloedt.
In hoofdstuk 3 analyseren we hoe Nederlandse ouders scholen kiezen en laten
we zien hoe voorkeuren voor de kwaliteit van een school, de nabijheid van de
school en het schooltype geïdentificeerd kunnen worden. Voorkeuren voor
schoolkwaliteit blijken te verschillen tussen sociaal-economische groeperingen.
Daarnaast hebben bepaalde ouders een sterke voorkeur voor gespecialiseerde
scholen met een specifiek onderwijsconcept. Zo lijken gezinnen van een lagere
sociaal-economische komaf gemiddeld vaker scholen van mindere kwaliteit te
kiezen. In bredere zin onderschrijven onze resultaten het idee dat vrije schoolkeuze niet alleen competitie onder scholen stimuleert, maar ook scholen kan
aanzetten om zich te specialiseren en zo te voldoen aan de vraag naar scholing
in een heterogene maatschappij.

Hoofdstuk 4 analyseert het effect van de kwaliteit van kleuterscholen op de
cognitieve ontwikkeling van kinderen. De resultaten van dit hoofdstuk geven
aan dat de cognitie van kinderen in scholen met een hoge onderwijskwaliteit
sneller ontwikkelt dan die van kinderen in scholen met een lagere onderwijskwaliteit. Onze resultaten tonen ook aan dat dit effect heterogeen is. Kinderen
met een lager initieel cognitief niveau profiteren meer van een school met hoge
onderwijskwaliteit.
Hoofdstuk 5 geeft het ontwerp van een veldexperiment dat gebruikt kan worden om te analyseren of het geven van informatie over scholen een effect heeft
op de schoolkeuze van ouders. Het beschikbaar stellen van informatie over
scholen zou een beleidsmiddel kunnen zijn om schoolkwaliteit transparanter te
maken. Het zou op korte termijn kunnen leiden tot een rationelere schoolkeuze
van ouders. Op langere termijn zou dit dan weer kunnen leiden tot betere
schoolprestaties.
Hoofdstuk 6 bestudeert of klasgenoten leerprestaties kunnen beïnvloeden. In
het primair onderwijs is het bijna onmogelijk om de effecten van klasgenoten te
onderscheiden van selectie-effecten. Daarom analyseren we de effecten van
klasgenoten in een andere omgeving, namelijk in onderwijsgroepen van Maastricht University. De resultaten tonen aan dat het volgen van onderwijs in een
klas met goed presterende klasgenoten weinig meerwaarde heeft voor de leerprestaties. Bovendien laten we zien dat het leren niet gestimuleerd wordt door
een zeer goede klasgenoot, maar wel gehinderd wordt door een zeer slecht
presterende klasgenoot.

