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Abstract 

Nog in 2015 had bijna 10 procent van de wereldbevolking geen toegang tot schoon drinkwater en 

sanitaire voorzieningen, die noodzakelijk zijn voor een gezond leven. Dit proefschrift onderzoekt of een 

op gedragsverandering gerichte interventie in de gemeenschap een oplossing kan bieden voor het 

vergroten van de sanitaire voorzieningen, vooral wanneer het programma ook voorziet in schoon 

drinkwater. De complementariteit tussen de sanitatie en de waterbroninterventie wordt onderzocht in 

hoofdstuk 3. De selectie van de programma-locaties zorgt voor een dilemma tussen het leren van het 

programma en het richten van de gemeenschappen waar het programma de meeste waarde kan 

bieden. Wanneer voor de tweede optie wordt gekozen, wordt het evalueren van de impact van het 

programma ingewikkelder. Hoofdstuk 2 introduceert een methode die het mogelijk maakt om een 

schatting te maken van het gemiddelde behandelingseffect wanneer de programmalocaties worden 

gekozen op basis van de hoogste verwachte programma-effecten. Toegang tot onderwijs is belangrijk 

voor de sociaaleconomische welvaart en tegelijkertijd hebben beter gesitueerde gezinnen meer kans om 

hun kinderen op te voeden. In hoofdstuk 4 wordt onderzocht of intergenerationele onderwijsmobiliteit, 

of het bieden van meer gelijke toegang tot onderwijs aan kinderen van alle achtergronden, de 

economische welvaart in India vergroot. 

 


