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Hierbij bied ik u, mede namens staatssecretaris Bruins, het eindrapport ‘Kosten en baten van voortijdig 
schoolverlaten’ van de Rebelgroup o.l.v. Roel in ’t Veld aan, geschreven in opdracht van OCW en de 
Taskforce Jeugdwerkloosheid. Het doel van het onderzoek is het doorrekenen van de effectiviteit van 
een aantal interventies, die voortijdig schoolverlaten moeten tegengaan. Op verzoek van het ministerie 
van OCW heeft het Centraal Plan Bureau tijdens de totstandkoming van het rapport suggesties 
geformuleerd. De Rebelgroup heeft een groot aantal suggesties overgenomen in haar eindrapport. 
Daarnaast heeft het CPB een reactie op het eindrapport geschreven. Ook deze notitie van het CPB, 
‘Beoordeling KBA voortijdig schoolverlaten’, treft u hierbij aan.  
 
Hoofdconclusie uit het onderzoek van de Rebelgroup is dat voor de meeste onderzochte interventies 
geldt dat het investeren in het terugdringen van voortijdig schoolverlaten loont. In het rapport van de 
Rebelgroup zijn de volgende interventies doorgerekend: 

• Integratie arbeidsmarkt en onderwijs in mbo 1 en 2  

• Intensiveren en verplichten voorschoolse educatie (verlagen van de leerplichtige leeftijd) 

• Versterking van begeleiding overgang vmbo-mbo (individuele aandacht, intensieve assessments 

en verlenging leerplicht tot aan startkwalificatie) 

• Intensiveren zorg binnen mbo (schoolmaatschappelijk werk, mentoraat, trajectbegeleiding, 

gedragshulpverlening, reboundvoorzieningen en trainingen) 
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Voor de maatregelen op het gebied van integratie van arbeidsmarkt en onderwijs, het begeleiden van 
de overgang vmbo-mbo en het intensiveren van de zorg binnen het MBO worden door de Rebelgroup 
gunstige kosten/baten verhouding gevonden. De interventie ‘Intensiveren en verplichten voorschoolse 
educatie’ kent een onvoldoende rendement. Een nadere analyse van deze maatregel leert dat deze 
sterk wordt beïnvloed door de discontovoet, waarmee baten in de toekomst terug worden gerekend 
naar baten van nu. Er is op dit moment een interdepartementale studiegroep actief die studeert op de 
hoogte van de te gebruiken discontovoet bij kosten/baten analyses. 
 
Ook het CPB plaatst nuanceringen bij de uitkomsten betreffende de interventie ‘Intensiveren en 
verplichten voorschoolse educatie’. Het CPB wijst erop, dat belangrijke baten die van effectieve 
voorschoolse programma’s mogen worden verwacht, in het onderzoek niet zijn gekwantificeerd. Het 
CPB noemt bovendien harde evaluaties van een aantal effectieve buitenlandse programma’s, die laten 
zien dat voorschoolse programma’s aanzienlijke baten kunnen opleveren als gevolg van minder 
doorverwijzing naar speciaal onderwijs, betere onderwijsprestaties (toetsscores), een snellere 
doorstroom naar het onderwijs (minder zittenblijven) en minder crimineel gedrag. Als al deze baten 
worden meegerekend, aldus het CPB, dan zal het rendement van de interventie ‘Intensiveren en 
verplichten voorschoolse educatie’ stijgen. Tenslotte wijst het CPB in het rapport ‘Kansrijk 
kennisbeleid’ van 11 juli 2006 voor- en vroegschoolse educatie aan als kansrijk voor een 
beleidsinvestering om de maatschappelijke positie en kansen op de arbeidsmarkt van 
achterstandsleerlingen te versterken. Ik ben overtuigd met het beleid betreffende voor- en 
vroegschoolse educatie op de goede weg te zijn. 
 
Het mag duidelijk zijn, dat de uitkomsten van het onderzoek een positief signaal afgeven over 
investeren in het terugdringen van voortijdig schoolverlaten. Volgens het CPB verdient het onderzoek 
van de Rebelgroup lof omdat het om een belangrijk maatschappelijk probleem gaat en omdat het 
onderzoeksterrein gekenmerkt wordt door ontbrekende gegevens en moeilijk te kwantificeren 
opbrengsten. De notitie van het CPB onderschrijft dat hoge maatschappelijke rendementen kunnen 
worden behaald en geeft belangwekkende aanwijzingen voor verdere objectivering van argumenten. 
Het onderzoek van de Rebelgroup en de notitie van het CPB geven vertrouwen in het economische 
rendement van investeren in voortijdig schoolverlaten, naast uiteraard de sociale baten voor 
schoolverlater en samenleving. In mijn beleid zal ik dan ook rekening houden met de uitkomsten van 
het onderzoek en de suggesties van het CPB. 
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