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Samenvatting (Brief Summary in Dutch)

Ondanks de vooruitgang die is geboekt na het ondertekenen van de millenniumdoel-

stellingen blijft schooluitval op jonge leeftijd in veel ontwikkelingslanden een probleem.

Dit proefschrift begint met een beschrijving van de effectiviteit en beperkingen van inter-

venties die beogen schoolparticipatie te verhogen. Dit literatuuroverzicht fungeert als een

springplank naar twee onderwerpen die ik vervolgens in dit proefschrift verder uitdiep.

Het eerste onderwerp betreft de impact van een cash transfer experiment in Malawi.

Het experiment verschafte financile steun aan een groep meisjes (en hun ouders) op

voorwaarde dat ze naar school zouden gaan. Dit proefschrift laat zien dat de steun

niet alleen schoolparticipatie onder deelneemsters verbeterde, maar ook sociale patronen

doorbrak die de persoonlijke ontwikkeling van meisjes belemmeren.

Bovendien toont dit proefschrift aan dat het programma een invloed had op de mentale

gezondheid van deelneemsters. Onvoorwaardelijke financile steun resulteerde in verbeterd

welzijn. Verhoogde steun aan de ouders van deelneemsters op voorwaarde van voldoende

schoolparticipatie blijkt deelneemsters een psychische druk te hebben opgelegd. Boven-

dien verslechterde het welzijn van meisjes die niet waren uitgenodigd om deel te nemen

aan de interventie. Deze bevindingen hebben implicaties voor het ontwerp van toekom-

stige cash transfer programmas.

Het tweede onderwerp is de rol van schoolkwaliteit in de scholingskeuzes van middel-

bare scholieren in Malawi. Aan de hand van een procedure die scholieren over middelbare

scholen verdeelt op basis van hun capaciteiten identificeert dit proefschrift het causale

verband tussen schoolkwaliteit en scholingskeuzes in Malawi. In tegenstelling tot eerdere

studies laat dit proefschrift zien dat schoolkwaliteit een sterke invloed op scholingskeuzes

heeft.


