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Samenvatting

Het proefschrift bestaat uit drie empirische studies waarin onderzocht wordt hoe leer-
lingen voor scholen kiezen.

Hoofdstuk 1 onderzoekt de oorzaken en gevolgen van gedomineerde keuzes die Hon-
gaarse leerlingen in een strategisch eenvoudige omgeving maken als zij zich voor univer-
siteiten aanmelden. Een deel van de leerlingen maakt bij deze aanmeldingen namelijk
duidelijke fouten: ze zien af van de kosteloze mogelijkheid om geen collegegeld te ho-
even betalen ter waarde van duizenden dollars, zonder dat zij hier op een andere manier
iets aan hebben. Deze studie leidt tot drie belangrijke conclusies. Ten eerste maken
veel leerlingen zulke fouten en deze fouten brengen vaak aanzienlijke kosten met zich
mee. Ten tweede heeft de selectiviteit van toelating een groot causaal e�ect op hoe
vaak zulke evidente fouten voorkomen. Ten derde, door zulke fouten komen vrijstellin-
gen van collegegeld vaker terecht bij aanvragers met lage sociaaleconomische status
aanvragers. Hierdoor worden meer leerlingen tot de universiteit toegelaten.

Hoofdstuk 2 onderzoekt de oorzaken van schoolsegregatie. Dit onderzoek bouwt
voort op het standaardmodel van de toelating tot scholen en daarbinnen ontwikkelt
het een raamwerk om de oorzaken van schoolsegregatie van elkaar te kunnen onder-
scheiden. Mogelijke bronnen van segregatie op middelbare scholen in Nederland zijn
de verschillende niveaus waaropin schooladviesen leerlingen les krijgen, ruis , woonseg-
regatie, heterogeniteit van voorkeuren en capaciteitsbeperkingen van de scholen. De
studie past dit kader toe op de Amsterdamse middelbare scholen, waarvoor rijke admin-
istratieve gegevens beschikbaar zijn over de voorkeuren van leerlingen voor scholen, het
de schooladviesen van leerlingen en hun etnische en sociaaleconomische achtergrond.
De belangrijkste bevinding is dat schoolsegregatie voornamelijk veroorzaakt wordt door
verschillen in schooladviesen tussen onderwijsniveaus op scholen en dat leerlingen van
verschillende groepen en dat leerlingen het liefst naar scholen gaan met veel andere
leerlingen van hun eigen groep. Residentiële segregatie, capaciteitsbeperkingen en ruis
spelen slechts een beperkte rol. Beleidssimulaties tonen aan dat het instellen van een
quotum voor minderheden segregatie aanzienlijk kan verminderen. Deze vermindering
leidt echter tot welvaartsverlies onder leerlingen.

Hoofdstuk 3 vergelijkt verschillende methoden om de kardinale voorkeuren van leer-
lingen voor scholen te meten. Deze studie combineert administratieve gegevens met
een enquête, die informatie geeft over de voorkeuren van leerlingen die bijna naar de
middelbare school gaan in Utrecht. De enquête meet de bereidheid van leerlingen om
te reizen naar school en vergelijkt dit met een structureel geschatte maat van reisberei-
dheid op basis van ordinale voorkeuren uit de enquête die niet gemanipuleerd zijn en
een maatstaf gebaseerd op (subjectieve) voorkeurspunten. De studie leidt tot drie be-
langrijke bevindingen. Ten eerste, alleen wanneer de ordinale rankings overeenkomen,
zijn de verschillende maten sterk gecorreleerd. Ten tweede zorgt uitgestelde acceptatie



(deferred acceptance) voor alle maten voor hogere gemiddelde welvaart onder studen-
ten dan (adaptieve) directe acceptatie. Ten derde, wanneer de reisbereidheid wordt
geschat op basis van feitelijke keuzes, verschillen de rangschikkingen van de scholen
van leerlingen. Dit zorgt voor een lage correlatie tussen de bereidheid om te reizen en
rechtstreeks gemeten reisbereidheid.
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