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Noteer voor elk onderdeel 0,1
of 2 punten:
0: (vrijwel) geheel fout
Te beoordelen onderdeel
2: (vrijwel) geheel goed
1: bij twijfel
Indien voorstander van deze privatisering van het onderwijs
a De gevolgen voor de allocatie binnen het onderwijs zijn juist verwoord.
yTe denken valt aan een ontwikkeling waarbij de werking van vraag en aanbod er toe zal
leiden dat (leer)activiteiten die weinig opleveren zullen verdwijnen en dat er
geïnvesteerd zal worden in arbeidsbesparende nieuwe onderwijsmethoden, die het
rendement van het onderwijs kunnen vergroten.
yTe denken valt aan een mogelijke stijging van de salarissen van onderwijsgevenden,
omdat deze nu bepaald worden door de markt en op die manier het tekort aan leraren
verkleind kan worden / de kwaliteit van het onderwijs verhoogd kan worden.
b De gevolgen voor de allocatie in de Nederlandse economie als geheel zijn juist
verwoord.

Te denken valt aan een overheid die haar rol als producent en/of marktregulator kan
verkleinen omdat de markt dit (deels) overneemt, hetgeen past binnen een beleid van
deregulering / hetgeen kan zorgen voor een verlaging van de collectieve lastendruk.
c Een voorbeeld van een (positief of negatief) extern effect van onderwijs, dat op deze
manier geprivatiseerd is, is juist verwoord.
Te denken valt aan een onderwijsaanbod dat beter afgestemd zal worden op de vraag,
waardoor discrepanties tussen genoten opleidingen en gevraagde kwalificaties op de
arbeidsmarkt minder zullen worden hetgeen betekent dat er minder verspilling van
opleidingskosten zal zijn, hetgeen ten dele ook maatschappelijke kosten zijn.
d De gevolgen voor de internationale concurrentiepositie van het bedrijfsleven zijn juist
verwoord.
yTe denken valt aan het bedrijfsleven dat zelf meer als aanbieder van onderwijs/scholing
actief zal worden, hetgeen betekent dat men nieuwe werknemers gericht kan opleiden
waardoor mogelijk de concurrentiekracht versterkt kan worden.
yTe denken valt aan: de belastingdruk zal dalen omdat de overheid de financiering van
het onderwijs grotendeels aan de markt overlaat, hetgeen het bedrijfsleven in staat stelt
de prijs per product te verlagen / minder te verhogen.
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Indien tegenstander van deze privatisering van het onderwijs
a De gevolgen voor de allocatie binnen het onderwijs zijn juist verwoord.

Te denken valt aan het feit dat een prijs per eenheid onderwijs die bepaald wordt door
vraag en aanbod er toe zal leiden dat alleen die activiteiten die op korte of middenlange
termijn renderen zullen worden gehandhaafd, terwijl bij onderwijs op veel punten sprake
is van een lange termijn investering / een investering die niet (alleen) op financieel
rendement beoordeeld mag worden.
b De gevolgen voor de allocatie in de Nederlandse economie als geheel zijn juist
verwoord.
Te denken valt aan een kleinere rol van de overheid als producent en/of marktregulator
omdat de markt dit (deels) overneemt, hetgeen kan leiden tot
y het verdwijnen van een deel van het huidige onderwijsaanbod omdat dit niet ‘goed in de
markt blijkt te liggen’, waardoor in bepaalde sectoren van de economie een tekort aan
gekwalificeerd personeel kan ontstaan.
y het groeien van kwaliteitsverschillen tussen verschillende segmenten van de
onderwijsmarkt als gevolg van de grotere loondifferentiatie voor docenten die het gevolg
kan zijn van de vrije prijsvorming op de arbeidsmarkt, waardoor in bepaalde sectoren van
de economie de kwaliteit van de productiefactor arbeid in gevaar kan komen.
c Een voorbeeld van een (positief of negatief) extern effect van onderwijs, dat op deze
manier geprivatiseerd is, is juist verwoord.
Te denken valt aan het feit dat de vrije marktwerking er toe kan leiden dat bepaalde
aspecten/vormen van onderwijs die minder op resultaat en meetbaarheid zijn gericht,
zullen worden verwaarloosd. Dit kan op andere plaatsen in de samenleving tot hogere
maatschappelijke kosten / aantasting van de welvaart in ruime zin leiden.
d De gevolgen voor de internationale concurrentiepositie van het bedrijfsleven zijn juist
verwoord.
Te denken valt aan een toename van opleidingskosten voor het bedrijfsleven omdat
onderwijs minder uit de algemene middelen gefinancierd zal worden, hetgeen kan
betekenen dat de bedrijven (op korte termijn) gaan bezuinigen op deze kosten waardoor
de concurrentiepositie op de wereldmarkt kan verslechteren.
Indien de onderdelen van het betoog niet logisch op
elkaar aansluiten en/of het gebruikte aantal woorden te
1
veel afwijkt van de eis
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