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Samenvatting
De gemeente Den Haag levert een bijdrage aan de vestiging van een nieuwe Engelstalige
bacheloropleiding in Den Haag: het Leiden University College (LUC). Het LUC is een
residentieel college voor Nederlandse en internationale studenten, gericht op de thema's
internationaal recht, mondiaal bestuur, integrale veiligheid en duurzaamheid. In opdracht
van de gemeente hebben TIER en APE onderzocht of de maatschappelijke baten van zo’n
onderwijsinstituut deze bijdrage overstijgen.
Het onderzoeksrapport opent met een overzicht van de meest recente wetenschappelijke
bevindingen op het gebied van de maatschappelijke en individuele effecten van
onderwijs. Daarbij wordt extra aandacht besteed aan de gevolgen van de aanwezigheid
van een hoger onderwijsinstelling voor o.a. de werkgelegenheid, de innovatiekracht en
de reputatie van de vestigingsplaats. Uit de literatuur komt naar voren dat onderwijs
aanzienlijke financiële en niet-financiële maatschappelijke baten oplevert en dat
overheidinvesteringen in onderwijs renderen. Een hoger gemiddeld onderwijsniveau leidt
onder meer tot een betere volksgezondheid, minder criminaliteit, grotere sociale cohesie,
meer technologische vooruitgang, en sterkere economische groei. Investeringen in
(vooral hoger) onderwijs zijn bovendien essentieel voor een kenniseconomie, waar
toenemende hoogwaardige werkgelegenheid de vraag naar hoger opgeleiden doet
stijgen. Onderwijs is goed voor het individu én voor de maatschappij als geheel.
Het tweede deel van het rapport is een inventarisatie van de baten van het LUC voor de
gemeente Den Haag. Achtereenvolgens komen de jaarlijkse directe monetaire baten,
inverdieneffecten en welvaartseffecten aan de orde. Hieronder vallen bijvoorbeeld de
bestedingen van studenten in Den Haag en de gezondheidseffecten van de stijging van
het opleidingsniveau. De meeste van deze baten zijn gekwantificeerd, hoewel sommige
(nog) niet vertaald kunnen worden naar de locale context van de gemeente Den Haag.
Van de niet-kwantificeerbare baten voor Den Haag wordt een beschrijving gegeven. De
gekwantificeerde baten worden vervolgens afgezet tegen de eenmalige investering van
de gemeente Den Haag. Dit resulteert in een jaarlijks rendement voor de gemeente dat
(afhankelijk van de verschillende scenario’s) varieert tussen de 8,8% op een termijn van
5 jaar en 11,9% op een termijn van 25 jaar. Dit rendement is hoog, mede omdat de
gemeente slechts een deel van het benodigde totaalbudget van LUC opbrengt. Het
overige deel van de kosten blijft in deze analyse buiten beschouwing. De onderzoekers
kunnen niet anders concluderen dan dat de eenmalige bijdrage van de gemeente Den
Haag een wijze beslissing is, als zij zich er daarmee van kunnen verzekeren dat het LUC
zich in Den Haag vestigt.
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Summary
The municipality of The Hague has decided to support the foundation of an Englishlanguage residential college within its city boundaries, the Leiden University College
(LUC). LUC will offer Bachelor-level education in subjects such as International Law,
Global Governance, Peace & Security and Sustainability, to students from
The Netherlands and abroad. The Hague is interested to know whether the economic
and social benefits of this new college will be enough to offset their investment.
The report provides an overview of the most recent results of scientific research into
the social and individual benefits of education. The effects of the presence of an institute
for higher education on the level of employment, the innovativeness and the reputation
of the host city. The literature concludes that education yields considerable pecuniary and
non-pecuniary benefits to the local economy, and that government investments in
education are profitable. In general, higher average levels of education lead to better
public health, less crime, better social cohesion, more technological progress, and
stronger economic growth. Moreover, investments in education, and higher education
especially, are necessary for a knowledge economy to flourish. Education is good for
individuals and for society as a whole.
The second part of the report investigates the various benefits that the LUC is expected
to bring to The Hague. A number of monetary benefits are catalogued and quantified,
including public savings and the monetary value of the effects on well-being. Many, but
not all of these effects can be translated to the municipal context and quantified. Those
benefits that have not been quantified are described separately. The researchers then go
on to weigh the quantified benefits against the single investment of the municipality of
The Hague. The analysis results in a return varying from 8,8% of the investment in the
most conservative, short-term scenario to 11,9% of the investment in the least
conservative, long-run scenario. All of these rates of return are high, partly because the
analysis focuses solely on the costs and benefits for the municipality of The Hague. And
as the municipality of The Hague only pays for a small part of the costs of the LUC, the
better part is left out of the analysis. The researchers conclude that it is a good idea for
the municipality of The Hague to support the LUC, if that would convince the LUC to
locate in The Hague.
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1

Inleiding

De Universiteit Leiden zal in 2010, ondersteund door de gemeente Den Haag een
Engelstalige bacheloropleiding starten voor gemotiveerde (inter)nationale studenten,
naar het model van een residentieel University College: het Leiden University College te
Den Haag (LUC). De opleiding is gericht op de thema's internationaal recht, mondiaal
bestuur, integrale veiligheid en duurzaamheid, waarmee aansluiting wordt gezocht bij het
(geambieerde) profiel van Den Haag als stad van internationaal recht, vrede en
veiligheid. De gemeente zal eraan bijdragen dat het LUC wordt ingebed in het bestaande
netwerk van Haagse internationale instellingen en instituten op dit terrein, onder andere
door het stimuleren van onderzoeksopdrachten en stageprogramma’s. Het LUC is nauw
verbonden met een nieuw topinstituut voor interdisciplinair onderzoek op het gebied van
vrede en recht, het Institute for Global Justice (IGJ). Het IGJ en LUC zijn samen het
vliegwiel voor de opzet van nieuwe masteropleidingen, summer courses en congressen
op het gebied van vrede en recht.
De gemeente Den Haag heeft vervolgens besloten de maatschappelijke kosten en baten
van een wetenschappelijk onderwijsinstituut in de stad te onderzoeken. Het onderzoek
moet een antwoord bieden op de vraag of de opbrengsten van een financiële bijdrage
van de gemeente Den Haag aan een LUC de investeringen zullen overtreffen. Dit rapport
is daarvan het resultaat. Het is als volgt opgebouwd. Hoofdstuk 2 bevat een
systematische review van de wetenschappelijke literatuur over de maatschappelijke en
individuele effecten van onderwijs en over de gevolgen van de aanwezigheid van een
hoger onderwijsinstelling voor o.a. de werkgelegenheid, de innovatiekracht en de
reputatie van een stad. De bevindingen uit deze review vormen vervolgens de basis voor
een kosten-batenanalyse van het LUC in Den Haag, in hoofdstuk 3. Tenslotte volgen in
hoofdstuk 4 de conclusies.
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2

Wetenschappelijke inzichten

2.1

Inleiding

De kosten en baten van onderwijs zijn al tientallen jaren onderwerp van discussie,
zowel in de politiek als in de wetenschap. Het wetenschappelijk onderzoek richtte zich
aanvankelijk op de verhouding tussen de individuele kosten en baten, voordat ook het
maatschappelijke rendement van onderwijs in de belangstelling kwam.
Dit maat-schappelijk rendement kan worden opgevat als de som van ´externe effecten´
- de positieve en negatieve effecten van onderwijs die terecht komen bij ánderen dan
degenen die dat onderwijs genieten. Als deze som positief uitvalt, is dat volgens de
economische theorie reden om het onderwijs met overheidsmiddelen te steunen. In dit
hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de wetenschappelijke literatuur over het
individueel en maatschappelijk rendement van onderwijs. Als beginpunt dient een tweetal
onderzoeksrapporten van Groot & Maassen van den Brink (2002 & 2003), waarin zij de
tot dan toe bekende maatschappelijke kosten en baten van onderwijs vertaalden naar de
Nederlandse situatie. Vervolgens wordt onderzocht in hoeverre hun inzichten ook in
recenter onderzoek bevestigd zijn. Daarnaast wordt een overzicht gegeven van de
effecten van onderwijs op de economische ontwikkeling en reputatie van een stad –
onderwerpen die destijds buiten de scope van de genoemde publicaties vielen. Hierbij is
de relevantie voor de kosten-batenanalyse in het volgende hoofdstuk als belangrijkste
selectiecriterium gehanteerd.

2.2

Investeren en terugverdienen

De maatschappelijke effecten van onderwijs in Nederland zijn integraal in beeld gebracht
door Groot & Maassen van den Brink. In Investeren en Terugverdienen. Kosten en baten
van onderwijsinvesteringen (2002) rapporteren zij dat een hoog opgeleide bevolking
resulteert in een hogere economische groei, een sterkere loonontwikkeling en
productiviteit, meer technologische vooruitgang, een betere volksgezondheid, minder
criminaliteit en een grotere sociale cohesie. Kortom, een hoger gemiddeld
opleidingsniveau is goed voor de concurrentiepositie van een land. Uit de literatuurstudie
die aan deze publicatie vooraf ging, komt naar voren dat een toename van het
gemiddelde opleidingsniveau in een land met één jaar leidt tot structurele toename van
de economische groei met 0,3%. Op de lange termijn is de toename waarschijnlijk
groter. Verder blijkt uit de literatuur dat zowel het individueel rendement als het
maatschappelijk rendement van investeringen in onderwijs tussen de 6 en 8% ligt. In het
individuele geval betekent dit, dat een jaar extra onderwijs het persoonlijk inkomen in
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totaal met 6 tot 8% doet stijgen (dit wordt meestal over het totale werkende leven
berekend). Voor de maatschappij als geheel geldt dat een toename van het gemiddeld
opleidingsniveau van één jaar leidt tot een productiviteitsstijging van 6 tot 8%.
In het tweede onderzoeksrapport, Investeren en Terugverdienen. Inverdien- en
welvaartseffecten van onderwijsinvesteringen (2003) gaan Groot & Maassen van den
Brink dieper in op de maatschappelijke baten van onderwijs in Nederland. Zij berekenen
zowel de welvaartseffecten als de inverdieneffecten. Met welvaartseffecten wordt gedoeld
op de in geld uitgedrukte waarde van de extra jaren die mensen bijvoorbeeld in goede
gezondheid leven, als gevolg van het onderwijs dat zij genoten hebben. De
inverdieneffecten zijn de uitgaven die de nationale overheid bespaart als het gemiddelde
onderwijsniveau stijgt. In het rapport beschrijven de auteurs welvaarts- en
inverdieneffecten op het gebied van gezondheid, criminaliteit, maatschappelijke
participatie/burgerschap en sociale zekerheid. Uit hun analyse volgt dat de stijging van
het gemiddelde onderwijsniveau van één jaar leidt tot welvaartseffecten ter grootte van
10% van het bruto nationaal product en inverdieneffecten ter grootte van 4% van de
overheidsuitgaven op de onderzochte categorieën (in het laatste geval is
maatschappelijke participatie/burgerschap om methodologische redenen niet
meegerekend).

2.3

Maatschappelijk rendement – meest recente bevindingen

In meer recente onderzoeken naar het maatschappelijk rendement worden de hierboven
beschreven conclusies van Groot & Maassen van den Brink (2002; 2003) in grote lijnen
bevestigd. Omdat de meeste studies echter in andere landen dan Nederland zijn
uitgevoerd en omdat er verschillende methodologieën worden toegepast, lopen de
genoemde percentages voor het maatschappelijk rendement van onderwijsinvesteringen
uiteen. Er is overeenstemming over de bevinding dat het maatschappelijk rendement op
de korte termijn (5 tot 10 jaar) minstens net zo groot is als het individueel rendement.
Uit een overzicht van een groot aantal internationale onderzoeken destilleren
Lange & Topel (2006) een maatschappelijk rendement van onderwijsinvesteringen van
tussen de 6 tot 9% op een termijn van 10 jaar. Ook de meeste andere studies komen
binnen deze bandbreedte uit (Teulings & Van Rens 2008; Lange & Topel 2006;
Psacharopoulos & Patrinos 2004). Het wordt echter niet uitgesloten dat het rendement op
een langere termijn hoger uitvalt, omdat sommige effecten van onderwijs mogelijk meer
tijd nodig hebben om zich volledig te manifesteren. Teulings & Van Rens (2008)
vermoeden bijvoorbeeld dat het rendement na enkele decennia tot wel 42% kan oplopen.
De grootte van het rendement van onderwijsinvesteringen hangt niet alleen af van
de tijdsperiode waar men naar kijkt, maar ook van de economische situatie en enkele
andere lokaal wisselende factoren. In een Amerikaans onderzoek vindt Trostel (2007)
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bijvoorbeeld een rendement van overheidsinvesteringen in hoger onderwijs van 10,3%
op nationaal niveau en van 3,1% op het niveau van een staat. Het verschil weerspiegelt
de verschillen in subsidie- en belastingregime tussen de federale en het lokale overheid
(zie ook Ehrenberg 2004). Het meest recente OECD-onderzoek op dit terrein laat zien dat
hoger onderwijs in westerse landen gemiddeld twee keer zoveel aan belastinginkomsten
opbrengt als de overheden erin investeren (OECD 2009, gebaseerd op data uit 2005).
Onderzoekers benaderen de vraag naar de maatschappelijke effecten van onderwijs op
uiteenlopende manieren. Sommigen richten zich op de macro productiviteitsgroei
(Psacharopoulos & Patrinos 2004; OECD 2007; Dalmazzo & De Blasio 2003), anderen
bijvoorbeeld op belastinginkomsten (Trostel 2007). Een vergelijkbare integrale studie
naar welvaarts- en inverdieneffecten, zoals die van Groot & Maassen van den Brink
(2003), is niet gevonden. Voor een aantal van deze effecten zijn wel recente
onderzoeksresultaten te melden.
De eerder genoemde positieve effecten op gezondheid en de beschermende
werking tegen werkloosheid worden bevestigd (Trostel 2007; Gasteen & Houston 2007;
Borghans & Wolbers 2003). Ook blijkt het aantal misdaden te verminderen met het
aantal jaren onderwijs. Dit geldt overigens niet voor ‘witteboordencriminaliteit’ zoals
belastingfraude, want die komt vaker voor bij hoger opgeleiden (Moretti 2003; Groot &
Maassen van den Brink 2007b). Desondanks betekent een hoger gemiddeld
opleidingsniveau voor een overheid minder hoge kosten voor misdaadbestrijding, zorg en
werkloosheidsvoorzieningen. De hogere inkomsten die hoger opgeleiden gedurende hun
leven verdienen, doen daarnaast ook de belastingeninkomsten toenemen (Trostel 2007).
In dit kader is het relevant te weten dat een toename van het gemiddelde
onderwijsniveau het inkomen van álle inwoners doet stijgen (dus ook het inkomen van
lager opgeleide inwoners; Moretti 2003). Ook zijn er nieuwe aanwijzingen dat onderwijs
een positieve invloed heeft op sociale cohesie en burgerschap, met uitzondering van
vrijwilligerswerk. Daar lijken hoger opgeleiden juist minder tijd aan te besteden (Huang,
Maassen van den Brink en Groot 2009; Milligan 2004; Dee 2004; Preston 2003).
Acemoglu (2005) tekent hierbij wel aan dat effecten op burgerschap en democratie
mogelijk pas op de lange termijn zichtbaar worden.

2.4

Individueel rendement – meest recente bevindingen

Het individueel rendement van onderwijsinvesteringen valt in recent onderzoek iets hoger
uit dan in onderzoeken van begin deze eeuw. Alhoewel het individueel rendement voor
een deel afhangt van het gemiddelde opleidingsniveau en de economische
omstandigheden in de regio van onderzoek en de gebruikte econometrische techniek, is
er consensus over een gemiddeld rendement van 6 tot 10% (Teulings & Van Rens 2008).
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De studies bevestigen dat investeringen in onderwijs zich op individueel niveau
terugbetalen in hogere inkomsten gedurende het hele leven (zie bijv. Lange & Topel
2006) en een betere lichamelijke en psychische gezondheid (Cutler 2008) en dat de
opbrengst vele malen hoger is dan de investering (Groot & Maassen van den Brink
2007a). Alhoewel uit vroeger onderzoek was gebleken dat het rendement van hoger
onderwijs kleiner was dan het rendement van primair en secundair onderwijs, wordt dat
effect in recent onderzoek niet teruggevonden. Binnen de context van een
kenniseconomie lijkt het individuele rendement op onderwijs juist het grootst te zijn
(Trostel 2007; Gasteen & Houston 2007; Borghans & Wolbers 2003). Dit heeft
waarschijnlijk te maken met de groeiende behoefte aan relatief hooggeschoolden als
gevolg van snelle technologische veranderingen, ‘skill-biased technological change’. Zo
lang het tempo van technologische ontwikkeling hoger ligt dan dat van de stijging van
het gemiddelde onderwijsniveau, zal het rendement op (met name hoger) onderwijs
groot zijn (Goldin & Katz 2009). Dit betekent niet dat er nu of de toekomst alleen aan
technische mensen behoefte zou zijn. Bèta en alfa zijn complementair en in een moderne
economie beide nodig (Lundvall 2007; Glückler 2007).
Het feit dat het maatschappelijk en het individueel rendement bijna even groot zijn,
impliceert dat meer onderwijs leidt tot een daadwerkelijke stijging van de
arbeidsproductiviteit. Daarmee wordt de theorie bevestigd dat hoger opgeleiden meer
verdienen vanwege hun hogere productiviteit en niet puur omdat zij een diploma hebben
(deze laatste gedachte wordt het diploma-effect of signaaleffect genoemd). Wanneer het
maatschappelijk rendement groter zou zijn dan het individueel rendement, zou dat
kunnen duiden op een spillover-effect. Dat wil zeggen dat stijging van het gemiddelde
onderwijsniveau ook invloed heeft op de productiviteit van mensen die geen (extra)
onderwijs genoten hebben. Moretti (2003) vindt hier enig bewijs voor, maar Lange &
Topel (2006) vinden dit bewijs om methodologische redenen niet overtuigend genoeg.

2.5

Impact op de lokale economie - monetair

Het is duidelijk dat onderwijs positieve effecten heeft op zowel het individu als de
maatschappij als geheel. Een gerelateerde vraag is hoe de aanwezigheid van een hoger
onderwijsinstelling de lokale economie beïnvloedt. Ook hier blijkt de invloed positief,
alhoewel de sterkte van de effecten afhangt van de omvang van de instelling in
verhouding tot die van de vestigingsplaats. De impact van een nieuwe universiteit op de
totale Nederlandse economie is immers kleiner dan de impact van dezelfde universiteit
op bijvoorbeeld de economie van Walcheren.
De aanwezigheid van een hoger onderwijsinstelling kan de lokale economie
positief beïnvloeden door nieuwe, deels hoogwaardige banen te creëren en dus direct
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extra inkomen te genereren. Daarnaast worden er waarschijnlijk nieuwe financiële
stromen aangetrokken. Hiermee wordt, naast de bestedingen van studenten en
medewerkers, gedoeld op eventuele externe subsidies voor de instelling. Voor zover dit
geld binnen de lokale economie uitgegeven wordt, leiden al deze bestedingen weer tot
nieuwe rondes bestedingen – het zogenaamde multipliereffect – en tot een verhoging
van de lokale welvaart. Om te kunnen bepalen hoe groot deze financiële stimulans zal
zijn, moeten volgens de wetenschappelijke literatuur tenminste de volgende vragen
beantwoord worden (Siegfried, Sanderson & McHenry 2006; Matheson 2004;
Crompton 1995):
-

In hoeverre gaat het om ‘nieuw’ geld? (Oftewel: is er sprake van export of van
importsubstitutie?) Wanneer de studenten en medewerkers van een
onderwijsinstelling ook in de betreffende lokale economie zouden wonen en werken
indien die instelling niet had bestaan, mogen de bestedingen van deze personen niet
meegerekend worden. Ook voor overheidsinvesteringen in onderwijs geldt dat deze
alleen meegerekend mogen worden als dat geld anders, bij afwezigheid van de
onderwijsinstelling, niet in de regionale economie geïnvesteerd zou worden1.

-

Hoeveel van de gecreëerde banen zijn nieuw? Wanneer een nieuw onderwijsinstituut
direct concurreert met een andere instelling in de regio en de pool van studenten
beperkt is, zal er eerder verdringing optreden dan dat er sprake is van een duurzame
werkgelegenheidsgroei.

-

Hoe groot is de lokale economie waarbinnen men het effect wil meten? Hoe groter dit
gebied, des te groter het multipliereffect. Bij een groot meetgebied zal immers een
kleiner deel van de financiële impuls weglekken naar andere gebieden, omdat mensen
het geld besteden aan zaken die niet lokaal geproduceerd worden of omdat lokale
bedrijven niet in lokale handen zijn. Tegelijkertijd is er in een kleiner gebied
doorgaans sprake van een groter deel van de investeringen dat ‘nieuw’ is en dus
meegeteld mag worden.

-

Hoe open is de lokale economie? In een open economie is het weglekeffect sterker en
is het multipliereffect kleiner dan in een gesloten economie. Maar ook binnen een
relatief open economie als Nederland kunnen regionale verschillen bestaan. De –
relatief gediversifieerde – economie van een grote stad heeft meer
absorptievermogen (en dus minder weglekeffect) dan een plattelandseconomie met
een vergelijkbaar inwonertal. Een gangbare benadering van het weglekeffect bij
regionale investeringen is dat één geïnvesteerde euro in eerste aanleg leidt tot een
stijging van het lokale inkomen van 40 tot 80 cent en dat de rest weglekt naar andere
economische regio’s of spaartegoeden (Matheson 2004; Crompton 1995).

1

Een gerelateerde vraag is of er sprake is van alternatieve doelen voor datzelfde overheidsbudget en
wat daarvan de opportuniteitskosten zijn. Omdat het binnen het kader van dit onderzoek te ver gaat om alle
mogelijke alternatieve investeringen te bestuderen, beperken wij ons hier tot de vraag of het budget binnen of
buiten het bestudeerde economische gebied wordt geïnvesteerd.
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Er bestaan verschillende methoden om het multipliereffect te benaderen en te definiëren,
hetgeen de vergelijkbaarheid tussen studies bemoeilijkt. De waarde van de multiplier
varieert bovendien, afhankelijk van omstandigheden. Toch wordt voor regionale
multipliers2 vaak een waarde van rond de twee aangehouden - dit betekent dat één
geïnvesteerde euro leidt tot nóg een euro aan indirecte en afgeleide omzet (Siegfried,
Sanderson & McHenry 2006). Uit impactstudies van evenementen, sportfaciliteiten en
dergelijke blijkt overigens dat veel onderzoekers geneigd zijn om relatief ruimhartige
rekenmethoden in te zetten, waardoor de impact vaak overschat wordt (Siegfried,
Sanderson & McHenry 2006; Matheson 2004; Crompton 1995).
Ook op indirecte wijze leidt een hoger onderwijsinstelling tot nieuwe geldstromen.
Studenten blijken een uniek type stadslandschap te creëren (een ‘studentscape’ volgens
Russo & Sans 2009). Dit trekt toeristen aan die, in verhouding tot massatoeristen, langer
blijven en een groter deel van hun budget in de stad uitgeven. Daarnaast leidt de komst
van studenten en wetenschappers tot een stijging van het gemiddelde onderwijsniveau.
Dat wordt weer in verband gebracht met een inkomensstijging over de hele linie en een
gelijkmatigere inkomensverdeling, omdat ook niet-hoger opgeleiden profiteren (Teulings
2002; Moretti 2003). Waarschijnlijk speelt hierbij ook mee dat de aanwezigheid van een
publieke onderwijsinstelling een buffer biedt tegen conjuncturele schommelingen in de
werkgelegenheid (Clark 2009). Dit alles heeft een positief effect op economische groei.

2.6

Impact op de lokale economie - innovatie

De invloed van een onderwijsinstituut op innovatie in de lokale economie wordt met
name bepaald door de mate waarin het is ingebed in een stad of regio. Voor innovatie is
het nodig dat partijen direct met elkaar in contact staan, zodat ideeën uitgewisseld
kunnen worden. Een geïsoleerd instituut zal tot minder grote informatie-spillovers leiden
dan wanneer het in nauw contact staat met het bedrijfsleven en andere
(wetenschappelijke) organisaties (Lundvall 2007; Glückler 2007; Verspagen 2000). Niet
alleen de inbedding in de lokale economie maakt een verschil, ook de locatiekeuze is
belangrijk. Wanneer gekozen wordt voor een locatie waar meer vergelijkbare activiteiten
plaatsvinden, kan clustervorming ontstaan. De fysieke concentratie van vergelijkbare
bedrijven en organisaties biedt voordelen, vergelijkbaar met de schaalvoordelen van een
grote organisatie maar zonder de bijbehorende logheid. Clustervorming stimuleert op die
manier innovatie en economische groei (Porter, 1998).

2

Hier wordt gedoeld op een expenditure multiplier (ook wel sales multiplier genoemd), in tegenstelling
tot een inkomensmultiplier. De eerste categorie heeft betrekking op de marktactiviteiten of omzet binnen het
meetgebied, de tweede op de stijging van het besteedbaar inkomen.
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Bovendien maakt de aanwezigheid van hoger opgeleiden in een regio het rendabeler om
te investeren in nieuwe technologieën (Dalmazzo & De Blasio 2003). Ook dat kan de
innovatiecyclus versnellen.
Ook al lijkt een goede integratie in de lokale economie van belang voor innovatie
en economische groei, toch blijken residentiële colleges, die in de regel nogal geïsoleerd
zijn van de rest van de stad, in de praktijk meerwaarde te hebben. Residentiële colleges
groeien vaak uit tot een bron van economische creativiteit en culturele activiteit, waar de
samenleving als geheel van profiteert (Gumprecht 2003).

2.7

Impact op de lokale economie – reputatie

Voor de effecten op de reputatie van een vestigingsplaats is het van groot belang of de
kernwaarden en uitstraling van de onderwijsinstelling aansluiten bij die van de stad in
kwestie. In reputatiemanagement is authenticiteit de kern: hoe verder de geambieerde
reputatie afligt van de werkelijke, des te moeilijker het zal zijn om die ambitie waar te
maken (zie bijvoorbeeld Richards & Wilson 2004). Binnen de context van een stad is het
bovendien van belang dat de inwoners zich herkennen in het gewenste imago en dat zij
de bijbehorende iconen accepteren (Trueman & Cornelius 2006). Hierbij moet bedacht
worden dat de reputatie van een stad, net zoals die van een persoon of een merk, altijd
is opgebouwd uit tal van facetten. Rotterdam wordt bijvoorbeeld niet alleen gezien als
haven- en werkstad, maar ook als stad van moderne kunst en architectuur (Richards &
Wilson 2004). De kunst is om op het juiste moment en bij de juiste doelgroep de juiste
eigenschappen in de schijnwerpers te zetten. Wanneer dat lukt, kan dit het
vestigingsklimaat in een stad ten goede komen. Bovendien kan reputatiemanagement,
wanneer het aansluit bij economische doelen, helpen om clustervorming te stimuleren.

2.8

Voordelen van internationalisering

Internationale onderwijsinstellingen lijken een extra voordeel op leveren voor de lokale
economie. In een studie in het Verenigd Koninkrijk naar de kosten en baten van
internationale studenten wordt een belastingopbrengst genoemd van anderhalf tot drie
keer de waarde van de overheidsuitgaven aan deze studenten. Het rendement van
buitenlandse studenten verschilt per land, afhankelijk van zaken als het beurzensysteem
en de vraag of afgestudeerde buitenlandse studenten eenvoudig een visum kunnen
krijgen om er te blijven werken. De meerwaarde zit hem echter niet alleen in de grotere
productiviteit en belastingopbrengsten na het afstuderen. Ook tijdens de studie leveren
internationale studenten een grotere meerwaarde: buitenlandse studenten blijken een
disproportioneel groot aandeel te hebben in wetenschappelijke publicaties en
patentaanvragen (Vickers 2007; Chellaraj, Maskus & Mattoo 2008).
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2.9

Samenvatting

Het beeld dat uit de recente wetenschappelijke literatuur naar voren komt, is dat
onderwijs aanzienlijke financiële en niet-financiële maatschappelijke baten oplevert en
dat overheidinvesteringen in onderwijs renderen. Investeringen in (met name hoger)
onderwijs zijn bovendien essentieel om vraag en aanbod van hooggekwalificeerd
personeel op elkaar aansluiten. Ook op het niveau van een regionale economie heeft de
aanwezigheid van een instelling voor hoger onderwijs een positieve invloed. De
verschillende directe en indirecte effecten op individueel en maatschappelijk niveau zijn
in onderstaande tabel samengevat.

Tabel 1: Effecten van een hoger onderwijsinstelling in een regionale economie
direct

individueel

indirect

hoger inkomen oud-studenten
minder werkloosheid
betere geestelijke en lichamelijke
gezondheid
gelijkmatigere inkomensverdeling

maatschappelijk

financiële impuls

minder conjuncturele schommelingen

extra werkgelegenheid

sterker innovatieklimaat

meer creativiteit en culturele
activiteiten
grotere aantrekkelijkheid voor
toeristen

lagere kosten voor volksgezondheid,
criminaliteit en werkloosheid
beter vestigingsklimaat
sterkere sociale cohesie
grotere kans op economische groei
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3

Impact oprichting Leiden University College

3.1

Inleiding

Het maatschappelijk rendement van hoger onderwijs is groter en zekerder dan het
rendement van veel andere investeringen. Toch is het niet op voorhand duidelijk hoe
groot het rendement is binnen de context van een gemeente, omdat het grotendeels
afhangt van factoren die van plaats tot plaats verschillen. In dit hoofdstuk maken wij
daarom een kosten-batenanalyse voor de specifieke situatie van het Leiden University
College in Den Haag, dat in 2010 van start gaat. In paragraaf 3.2 beschrijven wij
achtereenvolgens de jaarlijkse directe monetaire baten, inverdieneffecten en
welvaartseffecten. In paragraaf 3.3 gaan wij in op de niet-monetaire baten. Vervolgens
inventariseren wij de gemeentelijke kosten van het LUC in paragraaf 3.4. Tenslotte volgt
in paragraaf 3.5 de confrontatie tussen de kosten en baten van het LUC op korte en
lange termijn.
Als allereerste is het noodzakelijk de beoogde doelgroep te expliciteren. De effecten van
een interventie kunnen namelijk verschillend zijn voor verschillende doelgroepen. In dit
geval zoeken we naar de gevolgen voor de inwoners van de gemeente Den Haag en voor
de lokale economie als geheel. De fysieke afbakening is duidelijk: we berekenen
uitsluitend de effecten binnen de gemeentegrenzen van Den Haag. Bovendien zijn we
geïnteresseerd in de welvaartseffecten, dat wil zeggen in de toename van het
besteedbaar inkomen van de Hagenaars, in tegenstelling tot de toename van de omzet
(dit heeft gevolgen voor het type multiplier dat toegepast wordt). Het gaat dus om de
impact op de ruim 477.500 bewoners van Den Haag, inclusief de toekomstige LUCmedewerkers, -studenten en –alumni.

3.2

Monetaire baten

In het vorige hoofdstuk werd duidelijk dat de aanwezigheid van een wetenschappelijke
instelling op verschillende manieren ingrijpt op een lokale economie. Sommige van deze
effecten zijn gemakkelijker financieel te vertalen dan andere. Het eenvoudigst te bepalen
zijn de directe monetaire baten, die voortvloeien uit de activiteiten van het LUC in Den
Haag. Deze financiële injectie zetten we hier op een rij, alvorens in te gaan op de
indirecte monetaire baten (inverdieneffecten en welvaartseffecten).
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De directe monetaire baten bestaan uit:
-

de bestedingen (netto besteedbaar inkomen) van studenten en medewerkers, voor
zover zij in Den Haag wonen,

-

de bestedingen van afgestudeerden, voor zover zij in Den Haag blijven werken,

-

het te besteden budget van het LUC, althans voor zover het niet afkomstig is van
studenten (om dubbeltelling te voorkomen) of de gemeente Den Haag (dus alleen
externe geldstromen tellen mee, zoals subsidies van de rijksoverheid of de EU),

-

de extra bestedingsruimte van de overheid als gevolg van gestegen lokale
belastinginkomsten en een grotere bijdrage uit het Gemeentefonds.

In het geval van het LUC is het aannemelijk dat alle LUC-studenten 'nieuw' zijn in Den
Haag. Het LUC is immers het eerste wetenschappelijk instituut in de stad dat zich richt
op onderwijs aan studenten (in tegenstelling tot professionals). Ook vanwege de
inhoudelijke oriëntatie, die zich duidelijk onderscheidt van het aanbod van bijvoorbeeld
de Haagse Hogeschool3, lijkt het erop dat het LUC daadwerkelijk een nieuwe groep
studenten naar Den Haag zal trekken. Enerzijds zijn dit studenten van buiten de stad en
uit het buitenland, anderzijds zijn het jongeren die al in Den Haag woonden, maar die
anders voor hun studie naar een andere stad waren verhuisd. Bovendien zijn LUCstudenten verplicht om zich op de campus te vestigen – het is dus vrijwel zeker dat zij
gedurende hun studie in Den Haag zullen wonen en daar ook het leeuwendeel van hun
inkomsten zullen besteden. Voor de medewerkers geldt dit niet. Van die groep nemen we
aan dat ongeveer eenderde in Den Haag zal (gaan) wonen.
Na het afstuderen zal een deel van de studenten de stad verlaten, voor een
vervolgopleiding of voor werk. Er bestaan momenteel concrete plannen om in Den Haag
een of meer masteropleidingen te organiseren die nauw aansluiten op de
bacheloropleiding van het LUC. Doorstromen wordt dus voor LUC-afgestudeerden
mogelijk en aantrekkelijk gemaakt. De alumni die blijven, tellen mee als nieuwe
bewoners, wiens inkomen grotendeels in de stad besteed zal worden. Daarnaast doen zij
de jaarlijkse inkomsten uit het Gemeentefonds stijgen. In Nederland wordt niet
geregistreerd hoeveel buitenlandse studenten na het afstuderen blijven wonen en werken
in de stad waar zij studeerden. Evenmin is bekend hoeveel van deze studenten in ons
land blijven. Uit onderzoek in de VS blijkt dat zo’n 10% van de studenten na 10 tot 15
jaar nog in dezelfde staat woont (Siegfried, Sanderson & McHenry 2006). We mogen
aannemen dat het weglekeffect van studenten in een stad groter zal zijn dan in een
Amerikaanse staat. Daarom gaan wij er voor deze analyse vanuit dat van ieder cohort
LUC-studenten 10% in Den Haag een baan vindt en er nog tenminste 5 jaar blijft wonen.

3

De Haagse Hogeschool biedt weliswaar ook bachelor- en masteropleidingen aan, maar is daarmee
nog geen wetenschappelijke instelling.
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Om een inschatting te maken van de grootte van de financiële injectie, is het voorts
noodzakelijk om aannames te maken over een aantal variabelen. Wij gaan er in onze
analyse vanuit dat:
-

LUC-studenten eenzelfde budget voor levensonderhoud hebben als andere
studenten in Nederland (€ 13.920 per jaar volgens OCW Studentenmonitor 2007,
waarvan €1.620 besteed wordt aan collegegeld),

-

het LUC de medewerkers betaalt volgens de CAO Nederlandse universiteiten
(een gemiddeld inkomen is berekend op basis van gemiddelde salarissen voor de
categorieën hoogleraar en ondersteunend personeel; personeelsaantallen volgens
businessplan LUC),

-

het LUC buiten salarisbetalingen jaarlijks rond € 2,9 mln. aan bestedingen genereert
(volgens het business plan heeft het volgroeide LUC een exploitatieomvang van circa
€ 6,2 miljoen per jaar; hierin vallen bijvoorbeeld de kosten van het lesprogramma en
ook de externe inkoop/-huur van goederen en ondersteunende diensten; de bruto
salarissen van het onderwijzend personeel zijn op het budget in mindering gebracht),

-

het inkomen van LUC-alumni in de eerste jaren van hun carrière vergelijkbaar is met
dat van andere afgestudeerden in Nederland (bron: Intermediair 2009; hierbij gaan
we ervan uit dat alumni meteen de arbeidsmarkt opgaan, zonder dat zij eerst een
masteropleiding volgen),

-

van alle bruto inkomens gemiddeld 54% vrij besteedbaar is
(bron: Intermediair 2009),

-

dat het aantal studenten dat uitvalt en langer doorstudeert (‘zittenblijvers’)
elkaar opheft, waardoor ieder collegejaar bestaat uit een cohort van 200 studenten
(volgens businessplan LUC),

-

dat alle studenten en medewerkers gedurende hun verblijf in Den Haag lokale
belastingen betalen4 (belastingtarieven volgens website gemeente Den Haag;
belastingen zijn al in mindering gebracht op bruto inkomen om dubbeltelling
met netto besteedbaar inkomen te vermijden),

-

de gemeente per nieuwe inwoner extra inkomsten uit het gemeentefonds ontvangt
(berekening op basis van Meicirculaire 20095 van het ministerie van BZK).

4
Aangezien studenten hoogstwaarschijnlijk huurders zijn, betalen zij uitsluitend de afvalstoffenheffing van €
275. Medewerkers en alumni betalen mogelijk ook onroerende-zaak belasting (OZB), maar omdat niet te
zeggen is in hoeverre zij in een koophuis zullen wonen en hoe groot die woning dan is, laten wij deze buiten
beschouwing. Hetzelfde geldt voor de rioolheffing eigenaren, de hondenbelasting en dergelijke.
5
De precieze toename van inkomsten uit het gemeentefonds hangt af van een aantal factoren. Voor deze
analyse is ervan uitgegaan dat alle studenten jonger zijn dan 20, dat zij binnen de inkomenscategorie ‘laag’
vallen en dat een kwart van niet-westerse afkomst is. Op basis van de Meicirculaire 2009 komen we dan uit op
een gemiddeld bedrag van € 382 per student.
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De resulterende bedragen zijn weergegeven in de tweede kolom van tabel 2. Omdat deze
bestedingen ook tot bestedingen van derden leiden, mogen zij vermenigvuldigd worden
met een multiplier. Bij afwezigheid van vergelijkbare impactstudies voor Den Haag of een
toepasselijk input-outputmodel voor de Haagse economie, maken wij op basis van de
literatuur, zoals weergegeven in het vorige hoofdstuk, een inschatting van de grootte van
het multipliereffect. Hierbij wordt rekening gehouden met het feit dat de gemeente Den
Haag een kleine en zeer open economie is. De gemeente maakt immers onderdeel uit
van een sterk verweven cluster van gemeentes (de regio Haaglanden en de rest van de
Randstad) en met het buitenland (o.a. door de ambassades en internationale instellingen
en bedrijven). We gaan ervan uit dat rond de 60% van de financiële impuls in eerste
instantie terecht komt in de lokale economie en dat de overige 40% weglekt6. Vanwege
de onzekerheid waarmee zo’n inschatting omgeven is, kiezen we ervoor om met drie
scenario’s te werken: van een zeer conservatieve (inkomens)multiplier van 1,1 tot een
nog altijd bescheiden multiplier van 1,37.
De directe monetaire baten per jaar zijn weergegeven onderaan tabel 2. Te zien is dat
het LUC een jaarlijkse financiële impuls veroorzaakt van tussen de 9 miljoen en 12
miljoen euro. De financiële effecten van de directe en indirecte gecreëerde
werkgelegenheid zijn hierbij inbegrepen8.

6
In de laatste Amsterdamse Economische Verkenningen (voorjaar 2006) werd voor de regio Amsterdam een
verhouding van 70/30 gevonden.
7
Meer informatie over het multipliereffect en de toepassing van multipliers is te vinden in paragraaf 2.5.
8
Soms wordt gewerkt met een aparte werkgelegenheidsmultiplier om het werkgelegenheidseffect zichtbaar te
maken, maar het is niet verantwoord om dit bij de financiële impuls op te tellen. Het zijn immers twee
manieren om hetzelfde effect uit te drukken: het extra inkomen dat door de extra werkgelegenheid
gegenereerd wordt is inbegrepen in de multiplier.
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Tabel 2: Directe monetaire baten (per collegejaar; bij volledig wasdom)

omschrijving

bedrag per
jaar

aantal

stijging bruto

stijging bruto

stijging bruto

Haags

Haags

Haags

inkomen bij

inkomen bij

inkomen bij

multiplier

multiplier

multiplier

= 1,1

= 1,2

= 1,3

bestedingen studenten in DH (excl.
collegegeld en institutional fee)

€ 8.256

600

€ 5.448.960

€ 5.944.320

€ 6.439.680

€ 49.950

10 (van 30)

€ 549.450

€ 599.400

€ 649.350

€ 32.400

3 (van 9)

€ 106.920

€ 116.640

€ 126.360

€ 356.400

€ 388.800

€ 421.200

bestedingen medewerkers in DH
(1/3 van 30 personen in
salarisschaal Hoogleraar 1 & 2)
bestedingen medewerkers in DH
(1/3 van 9 personen in
salarisschaal 10)
bestedingen alumni in DH
(1/10 per cohort van 200,

€ 16.200

e

gedurende 1 5 jaar)

20
(van 200)

bestedingen LUC (excl. salarissen
en werkgeverslasten)

extra inkomsten gemeente

€ 2.915.135

1

€ 3.206.649

€ 3.498.162

€ 3.789.676

€ 657

633

€ 457.497

€ 499.088

€ 540.678

€ 10.125.875

€ 11.046.410

€ 11.966.944

TOTAAL

Naast de directe geldstroom die de stad binnenkomt, zorgt de aanwezigheid van het
LUC ook voor indirecte monetaire baten. Hieronder vallen de inverdieneffecten (de
vermindering van overheidsuitgaven, als gevolg van de stijging van het gemiddelde
opleidingsniveau) en de welvaartseffecten. Op de lange termijn zijn er ook verhoogde
belastinginkomsten te verwachten, onder andere als gevolg van de verbetering van het
investeringsklimaat in Den Haag. Daar wordt in paragraaf 3.3 op ingegaan. We gaan hier
in de eerste plaats in op de inverdieneffecten. De gemeente Den Haag heeft in 2009 voor
zorg, criminaliteit, sociale zekerheid en sociale cohesie ('burgerschap'), thema’s waarvan
bekend is dat onderwijs tot inverdieneffecten kan leiden, in totaal € 875 mln. op de
begroting staan (zie tabel 3). Het is aannemelijk dat de aanwezigheid van het LUC de
bevolkingssamenstelling van Den Haag langzamerhand een verrijkende impuls geeft: de
toename van het aantal hoger opgeleiden (studenten, afgestudeerden en medewerkers
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van het LUC) in de stad doet – ceteris paribus – het gemiddelde opleidingsniveau stijgen.
Daarmee zal ook de behoefte aan gemeentelijk beleid op de genoemde terreinen
veranderen. Op de lange termijn leidt de toename van het gemiddeld onderwijsniveau
daarom tot minder overheidsuitgaven en een betere leefomgeving voor de Haagse
bevolking.

Tabel 3: Relevante begrotingsposten gemeente Den Haag
(bron: begroting gemeente Den Haag 2009, d.d. 9 september 2008)
x € 1.000.000
Begrotingspost

begroting 2009

zorg

€ 40

maatschappelijke ondersteuning

€ 197

criminaliteit/ veiligheid

€ 56

sociale zekerheid

€ 539

burgerschap/ sociale cohesie

€ 43

TOTAAL

€ 875

Groot & Maassen van den Brink (2003) hebben de omvang van de inverdieneffecten op
nationaal niveau berekend, zoals is beschreven in paragraaf 2.2. Hun methode is echter
niet zomaar over te nemen voor deze analyse op gemeentelijk niveau. We moeten
rekening houden met het feit dat de financiële huishouding van een gemeente afwijkt
van die van ons land als geheel. Een groot deel van de te verwachten besparingen, die de
basis vormden van de analyse van Groot & Maassen van den Brink (2003), zal niet de
gemeente, maar het rijk ten deel vallen. Een voorbeeld: gevangenissen staan op
gemeentelijk grondgebied, maar worden betaald door het rijk. Minder gevangenen levert
de gemeente dus geen besparing op. Ook al is het aannemelijk dat een gemeente met
een hoger gemiddeld opleidingsniveau op termijn minder uit hoeft te geven aan zaken als
zorgvoorzieningen, wetshandhaving en criminaliteitspreventie en dergelijke, over de
omvang van dit voordeel valt nog niets te zeggen. De inverdieneffecten blijven daarom in
deze analyse buiten beschouwing.
De welvaartseffecten voor de gemeente Den Haag zijn daarentegen wel te kwantificeren.
Hiermee bedoelen we de in geld uitgedrukte waarde van de extra jaren die Haagse
inwoners in goede gezondheid, veiligheid en sociale samenhang leven, als gevolg van de
stijging van het gemiddelde onderwijsniveau in de stad. De waarde hiervan staat los van
de directe monetaire baten en de inverdieneffecten en mag hier dus bij worden opgeteld.
Groot & Maassen van den Brink (2003) vonden in hun studie een welvaartseffect (van
een stijging van het gemiddelde onderwijsniveau met 1 jaar) ter grootte van 10% van
het bruto nationaal product. In dit geval kunnen we bij de welvaartseffecten wel de
methode van Groot & Maassen van den Brink (2003) volgen. Het gaat hier immers om
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een maatstaf voor de kwaliteit van leven – daarvoor is de omvang van de economie niet
relevant.
Om het effect van onderwijs in geld uit te drukken, maken Groot, Maassen van
den Brink & Van Praag (2007) gebruik van het begrip 'compenserende inkomensvariatie'.
Dat is het inkomen dat een persoon extra zou moeten verdienen om dezelfde kwaliteit
van leven te hebben als iemand die meer jaren onderwijs heeft genoten. Voor het
schatten van de gezondheidswinst van onderwijs is het eerst nodig de waarde te bepalen
van een ‘statistisch levensjaar’. In de studie van Groot & Maassen van den Brink uit 2007
houden zij een waarde van 90.000 euro aan, op basis van in de wetenschappelijke
literatuur gangbare schattingen. Als wij verder de parameters uit hun studie uit 2003
overnemen, resulteert dat in tabel 4:

Tabel 4: Welvaartseffecten van onderwijs aan het LUC voor de studenten (per
collegejaar; bij volledig wasdom; waarden per persoon o.b.v. berekeningen van Groot & Maassen
van den Brink 2003)
categorie

gemiddelde waarde
per persoon (mannen
en vrouwen)

aantal
studenten
per jaar

totaal

€ 405

600

€ 243.000

€ 3.432

600

€ 2.059.200

gezondheid
maatschappelijke participatie / sociale
cohesie9
TOTAAL

€ 2.302.200

Uit de tabel volgt bijvoorbeeld dat de gezondheidswinst die behaald wordt wanneer één
persoon één jaar extra onderwijs volgt, 405 euro waard is (als de statistische waarde van
een levensjaar 90.000 euro bedraagt. Zo is ook de grotere sociale samenhang die een
hoger opgeleid persoon ervaart van grote waarde. Bij elkaar opgeteld levert dat, voor de
600 studenten van een LUC-jaargang samen, een aanvullende jaarlijkse welvaartswinst
van tenminste 2 miljoen euro.
De geldwaarde van het inkomenseffect van onderwijs (i.e. het feit dat hoger opgeleiden
gedurende hun werkende leven gemiddeld meer zullen verdienen dan niet-hoger
opgeleiden) is in bovenstaande analyses niet als aparte categorie opgenomen. Dit hogere
inkomen is immers alleen relevant voor zover het in Den Haag uitgegeven wordt. Die
uitgaven zijn al inbegrepen in de berekening van directe monetaire baten: het zijn de
bestedingen van de LUC-alumni in de Haagse jaren van hun carrière. Mogelijk leidt de
stijging van het gemiddelde onderwijsniveau óók tot een stijging van het gemiddelde
inkomen van niet-studenten (dit is het spillover-effect uit het vorige hoofdstuk). Echter,
omdat de literatuur vooralsnog geen uitsluitsel geeft over de grootte van dit effect, laten
9

Deze categorie vertegenwoordigt de waarde van de volgende factoren die beïnvloed worden door een extra
jaar onderwijs: het hebben van een groter sociaal netwerk en een sociaal vangnet, lidmaatschap van een
vereniging en het directe welvaartseffect, oftewel het grotere welbevinden
(zie Groot & Maassen van den Brink 2003, p. 89-90).
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wij het hier buiten beschouwing.
Het totaal van de monetaire baten is weergegeven in tabel 5. Zoals gezegd gaat het
hier om de totale additionele geldstroom die de Haagse economie binnenkomt, als gevolg
van de aanwezigheid van het LUC, plus de welvaartseffecten (en de nog onbekende
inverdieneffecten). Het gaat bovendien om jaarlijks terugkerende baten, die op
conservatieve wijze zijn geraamd: de multipliers zijn voorzichtig gekozen en er is
gewaakt voor dubbeltelling. Wanneer het LUC op volle toeren draait, mag de gemeente
Den Haag rekenen op een financiële stimulans van de lokale economie ter grootte van
rond 10 miljoen euro (middenscenario) en een totale verhoging van het welvaartsniveau
ter waarde van bijna 13 miljoen euro.

Tabel 5: Totaal monetaire baten LUC (per collegejaar; bij volledig wasdom)
categorie

multiplier = 1,1

multiplier = 1,2

multiplier = 1,3

€ 10.125.875

€ 11.046.410

€ 11.966.944

inverdieneffecten gemeente

PM

PM

PM

welvaartseffecten studenten

€ 2.302.200

€ 2.302.200

€ 2.302.200

€ 12.428.075

€ 13.348.610

€ 14.269.144

financiële stimulans locale
economie

TOTAAL

3.3

Niet-monetaire baten

Naast de bovenstaande directe effecten in euro’s zijn van een nieuwe instelling voor
hoger onderwijs enkele (vooralsnog) niet-kwantificeerbare maatschappelijke baten te
verwachten. Wij onderscheiden de volgende aspecten:
-

de (internationale) reputatie van Den Haag,

-

de innovatieve kracht van Den Haag,

-

het vestigingsklimaat voor bedrijven en de aantrekkingskracht op internationale
organisaties.

De veranderingen die het LUC in de stad teweeg brengt, zullen niet onopgemerkt voorbij
gaan aan bedrijven, instellingen en het brede publiek, zowel rondom Den Haag als
internationaal. Bij het genereren van buzz (mond-op-mond reclame) spelen de studenten
zelf de hoofdrol. Via hun persoonlijke en professionele netwerken, fysiek en op Internet,
fungeren zij als ambassadeurs van ‘hun’ College. Een deel van de studenten zal online
laten zien dat zij aan het LUC verbonden zijn, bijvoorbeeld op professionele netwerken
als LinkedIn. Daarnaast zullen met name de internationale studenten hun vrienden en
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kennissen thuis via MSN, (massa)mails en social networking websites (zoals Facebook;
met een gemiddelde van 150 contactpersonen per gebruiker) op de hoogte houden van
hun belevenissen in Den Haag. Ook in meer formele zin zal de lancering van het LUC de
nodige aandacht krijgen in nationale en wellicht ook internationale media. De mate
waarin dit gebeurt is voor een deel afhankelijk van de communicatie-inspanningen van de
gemeente en het LUC. Alhoewel deze vormen van publiciteit in principe gratis zijn,
hebben zij wel degelijk economische waarde10.
De communicatie omtrent het LUC in Den Haag zal de reputatie van Den Haag
beïnvloeden. Dit effect is mogelijk zelfs groot, omdat het profiel van het LUC nauw
aansluit bij het beeld van Den Haag als ‘VN-hoofdstad’ van vrede, recht en veiligheid.
Hoe sterker de inbedding van het LUC binnen het bestaande netwerk van internationale
organisaties in Den Haag en hoe meer interactie er plaatsvindt, des te sterker het effect
op het imago van de stad. Als gevolg hiervan zal Den Haag aantrekkelijker worden voor
ondernemingen en instellingen die zich met een VN-hoofdstad (willen) vereenzelvigen.
Internationale instellingen zullen zich bovendien aangetrokken voelen tot de pool van
specialistisch opgeleide, potentiële medewerkers (LUC-alumni), die contacten hebben bij
verschillende internationale organisaties (o.a. door de stageprogramma’s). Op de lange
termijn leidt een sterkere reputatie mogelijk tot meer werkgelegenheid en economische
groei.
Met de komst van het LUC stijgt de innovatiekracht van de stad en verbetert het
vestigingsklimaat. LUC-studenten en alumni kunnen als stagiairs, onderzoekers of
werknemers, nieuwe banden smeden tussen de bestaande instituten en zo tot nieuwe,
creatieve ideeën en oplossingen komen. Innovatie is een van de drijvende krachten van
economische groei, maar de waarde van een verbeterd innovatieklimaat op zich is niet
zomaar vast te stellen. De wetenschappelijke literatuur op dit vlak gaat vrijwel uitsluitend
over technische innovatie (afgemeten aan het aantal patentaanvragen en toekenningen).
In het geval van het LUC lijkt het om andere vormen van innovatie te gaan, waarvan de
economische waarde nog nauwelijks is onderzocht. In bovenstaande analyse van de
baten van het LUC is het effect van innovatie als ‘groeiversneller’ voor de korte termijn
inbegrepen in de verschillende multipliers (de drie scenario’s vangen variaties in de
sterkte van het effect op). Op de lange termijn kan clustervorming optreden, vanwege de
aantrekkingskracht van een innovatieve omgeving op nieuwe ondernemingen en
instellingen. Wanneer meerdere organisaties (instellingen en/of bedrijven) binnen
eenzelfde vakgebied bij elkaar in de buurt gevestigd zijn, leidt dit tot synergievoordelen
en versteviging van de economische positie van een gebied. Daarnaast is ook de groei
10

Deze wordt doorgaans aangeduid met het begrip mediawaarde: de kosten die men zou moeten maken om
een vergelijkbaar bereik te realiseren, bijvoorbeeld door middel van advertenties. Voor online en face-to-face
communicatie bestaat er echter nog geen consensus over de mediawaarde. Voor krantenartikelen en andere
publiciteit in traditionele media zijn hier wel standaarden voor, waarbij de waarde afhangt van zaken als de
plaats in het medium of het tijdstip van uitzenden, oplage en bereik. Daarover valt zonder een concreet
communicatieplan nog niets te zeggen.
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van het aantal hoger opgeleiden in de stad van positieve invloed op de aantrekkelijkheid
voor bedrijven in de kennisindustrie. De LUC-studenten trekken op de lange termijn
hoogwaardige werkgelegenheid aan.
De vestiging van het LUC en haar studenten in Den Haag zullen naar verwachting zowel
de reputatie als het innovatie- en vestigingsklimaat verbeteren. Op deze manier draagt
het LUC bij aan een stijging van de lokale welvaart.

3.4

Kosten voor de gemeente Den Haag

De gemeente Den haag heeft een bijdrage toegezegd voor de opstartfase van het lUC.
Het betreft een eenmalige investering van 12,6 miljoen euro, die voornamelijk besteed
wordt aan het vinden en geschikt maken van huisvesting (12 mln., niet kostendekkend)
en aan de ontwikkeling van het onderwijsprogramma (0,6 mln.). In beide gevallen is dit
Haags belastinggeld dat niet eerder voor andere doelen bestemd is geweest. Er is voor
zover bekend geen sprake van verdringing van andere projecten.
De totale kosten van het LUC zijn begroot op 61 miljoen euro voor de jaarlijkse
exploitatie (inschatting voor de eerste twaalf jaar, volgens het businessplan), plus een
nog onbekend eenmalige bedrag voor huisvesting. De bijdrage van de gemeente Den
Haag maakt dus maar een klein deel uit van het geheel.

3.5

Rendement

Uit paragraaf 3.3 kwam naar voren dat de kwantificeerbare jaarlijkse baten van het LUC
in het middenscenario tussen de 12 en 14 miljoen euro groot zijn. Deze baten worden
echter niet direct in het eerste jaar volledig gerealiseerd. Er is sprake van een
opstartfase, waarbij jaarlijks steeds meer studenten instromen. Hierdoor is de
economische impact in die eerste jaren kleiner. Omdat het exacte verloop van de
opstartfase niet te voorspellen is, gaan we ervan uit dat de groei van het instituut lineair
verloopt: de baten lopen in de eerste vijf collegejaren gestaag op tot het jaargemiddelde
van ruim 13 miljoen euro.
Aan de kostenkant is een andere ontwikkeling in de tijd te zien: de investering van de
gemeente Den Haag is eenmalig en het geld wordt uitgegeven gedurende de opstartfase.
Een deel is zelfs al besteed vóór de start van het LUC, vanaf 2008. Omdat voor het
overige investeringsbedrag nog geen gedetailleerd bestedingsplan bestaat, worden de
kosten in de analyse gespreid over de jaren 2008 – 2013. Daarna maakt de gemeente
geen kosten meer. Ook op de kosten in de toekomst wordt een discontovoet toegepast.
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Omdat kosten en baten op verschillende momenten in de tijd vallen, kunnen zij niet
zonder meer met elkaar vergeleken worden. Er moet rekening gehouden worden met het
economische principe dat zowel baten als kosten in de toekomst minder zwaar wegen
dan in het heden. Daarom wordt op kosten en baten een discontovoet toegepast11.
Wanneer kosten en baten op deze manier zijn teruggerekend naar constante prijzen
resulteert dat in het middenscenario in een totale cumulatieve bate van 14 miljoen euro
in 2012 (5 jaar na de eerste investeringsuitgave van de gemeente Den Haag) en 172
miljoen euro in 2033 (25 jaar na de eerste investeringsuitgave van de gemeente Den
Haag). Afgezet tegen de investering van de gemeente Den Haag, levert dat, rekening
houdend met de verschillende mogelijke multipliers, voor de inwoners van de gemeente
het volgende beeld op12:

Tabel 6: Rendement voor de inwoners van de gemeente Den Haag
(constante prijzen, prijspeil 2008; discontovoet: 4%)
welvaartseffect
lokale economie
(netto resultaat van
kosten en baten)

korte termijn
(t/m 2012)

lange termijn
(t/m 2033)

kosten

gemiddeld
rendement per
jaar

multiplier = 1,1

€ 13 mln.

€ 9 mln.

8,8%

multiplier = 1,2

€ 14 mln.

€ 9 mln.

10,4%

multiplier = 1,3

€ 15 mln.

€ 9 mln.

11,9%

multiplier = 1,1

€ 160 mln.

€ 11,0 mln.

11,3%

multiplier = 1,2

€ 172 mln.

€ 11,0 mln.

11,6%

multiplier = 1,3

€ 184 mln.

€ 11,0 mln.

11,9%

Het jaarlijkse rendement is positief, ongeachte welke multiplier wordt toegepast en zowel
op korte termijn als op lange termijn. Het rendement op de lange termijn is bovendien
hoger dan het maatschappelijk rendement van 6 tot 9%, dat uit de wetenschappelijke
literatuur naar voren kwam. Dit lijkt op het eerste gezicht misschien een overschatting,
maar het hoge rendement is eenvoudig te verklaren. Het is te danken aan het feit dat de
investering van de gemeente Den Haag, waarmee het LUC de stad zal worden
binnengehaald, eenmalig is en bovendien slechts een deel is van het totale benodigde
budget voor het opstarten en exploiteren van de LUC-bacheloropleiding. Aangezien de

11
In deze analyse wordt de gebruikelijke discontovoet van 4% toegepast. Een uitleg van deze berekening is
opgenomen als bijlage.
12
Wanneer de gemeentelijke investering slechts een deel is van het totale investeringsbudget, mag slechts een
vergelijkbaar deel van de baten aan de gemeente worden toegerekend, tenzij de hele investering niet door zou
gaan zonder de bijdrage van de gemeente (Crompton 1995). Dit laatste lijkt hier inderdaad het geval te zijn:
het LUC is immers van oorsprong een Leidse organisatie. Het is aannemelijk dat de gemeentelijke incentive
nodig was om de Universiteit Leiden ervan te overtuigen dit instituut in Den Haag te beginnen.
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rest van het budget door andere partijen zal worden opgebracht, hoeven die kosten niet
meegerekend te worden in deze Haagse kosten-batenanalyse. Daardoor valt het
resultaat voor de inwoners van Den Haag – zowel op de korte als de lange termijn –
bijzonder gunstig uit.
Bezien in het licht van de rendementseis van 6% per jaar, die de gemeente Den Haag
stelt aan haar investeringen, is deze investering in het LUC in ieder geval meer dan
rendabel. Hierbij moet wel in gedachten gehouden worden dat het hier om het
maatschappelijk rendement gaat, dat wil zeggen het rendement voor de inwoners van
Den Haag. De rendementen die hier genoemd worden zeggen dus niets over de
inkomsten van het gemeentebestuur. Vanuit het bredere, maatschappelijke perspectief
van Den Haag als economische gemeenschap doet dat echter niet ter zake.
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4

Conclusies

“On average, government funding for higher education is a sound public
investment, even if governments had no other reasons to promote and encourage
college education and if the higher-education sector produced nothing but collegeeducated taxpayers.”
(Trostel 2007)

De investering van de gemeente Den Haag in het Leiden University College blijkt te
renderen, zowel op de korte als de lange termijn. De vraag of het voor de Den Haag een
juiste beslissing is om te investeren in het LUC, is daarmee positief beantwoord. Echter,
deze vraag moet ook in een bredere context geplaatst worden. Immers, hoewel de
rendementen die uit deze analyse naar voren komen realistisch zijn, geven zij een
enigszins vertekend beeld. Dat komt doordat het grootste deel van de kosten van het
opzetten en in stand houden van de LUC-bacheloropleiding niet in deze analyse is
meegenomen. Dit deel wordt immers niet bekostigd door de gemeente, maar door het
ministerie van OCW en andere partijen. Binnen het hoger onderwijsstelsel in Nederland
hebben gemeenten geen wettelijke taken. Daartegenover staat dat het LUC ook baten zal
opleveren die buiten de gemeentegrenzen van Den Haag neerslaan en daarom niet in
deze analyse zijn meegenomen. Hoe de totale kosten en de totale baten zich tot elkaar
verhouden, is uit dit onderzoek niet op te maken. De bijdrage van Den Haag aan het LUC
kan het beste beschouwd worden als een aanjaagsubsidie, bedoeld om de stad voor het
LUC aantrekkelijk te maken als vestigingslocatie. Die opzet lijkt geslaagd: Den Haag is
momenteel de voorkeurslocatie van het LUC.
Ook vanuit niet-monetaire overwegingen doet de gemeente Den Haag er verstandig aan
om het Leiden University College binnen de stad te halen. Er zijn tal van redenen waarom
een universitaire bacheloropleiding als het LUC van waarde is voor een stad. Den Haag
werkt al langere tijd aan haar imago als stad van internationaal recht, vrede en
veiligheid, mede omdat dit een solide basis is voor de lokale economie. Het inhoudelijk
profiel van het LUC sluit hier naadloos bij aan en zal het imago van Den Haag als stad
voor vrede en veiligheid verder versterken. Daarnaast zal de aanwezigheid van een
wetenschappelijk opleidingsinstituut het innovatie- en vestigingsklimaat in de stad
verbeteren. Den Haag wordt zo aantrekkelijker voor nieuwe activiteiten en organisaties
op het gebied van vrede, recht en veiligheid, waardoor nieuwe verbanden binnen dit
economisch cluster kunnen ontstaan en synergie-effecten kunnen groeien. De vestiging
van het LUC beïnvloedt dus niet alleen de beeldvorming over deze – voorheen
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universiteitsloze – stad, maar heeft ook positieve gevolgen voor het vestigingsklimaat.
Dat biedt nieuwe groeimogelijkheden voor de lokale werkgelegenheid en de economische
kansen van Den Haag in het algemeen. Bovendien leidt de komst van de nieuwe LUCstudenten tot een stijging van het aantal hoger opgeleiden in de stad.
Deze ontwikkelingen zullen uiteindelijk resulteren in een hogere economische groei, een
sterkere loonontwikkeling en productiviteit, meer technologische vooruitgang, een betere
volksgezondheid, minder criminaliteit en een grotere sociale cohesie. Slechts een deel
hiervan is meegenomen in de berekening van het maatschappelijk rendement, omdat de
wetenschap nog niet al deze factoren heeft weten te kwantificeren. Zeker is wel dat een
hoger gemiddeld opleidingsniveau door de komst van LUC-studenten goed is voor de
concurrentiepositie van de gemeente Den Haag en het welbevinden van al haar burgers.
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BIJLAGE: Verdiscontering kosten en baten
Om kosten in het heden te kunnen vergelijken met baten in de toekomst, moeten de bedragen in
de toekomst verdisconteerd worden, oftewel teruggerekend naar het heden. De reden om dit te
doen, is omdat mensen – volgens de economische theorie – een voorkeur hebben voor consumptie
in het heden, in plaats van in de toekomst. Dat betekent dat een euro die je in 2020 krijgt minder
waard is dan een euro vandaag. Hiermee wordt rekening gehouden door de bedragen in de
toekomst te verminderen met een discontovoet, alvorens ze bij elkaar op te tellen. In deze analyse
wordt de gebruikelijke discontovoet van 4% toegepast.

Baten
Het LUC levert, elk jaar dat het collegeprogramma draait, extra baten op voor de Haagse
gemeenschap. In de eerste jaren zijn deze baten minder groot, onder meer omdat LUC dan nog
niet 100% van de studentcapaciteit gerealiseerd wordt. We nemen aan dat de baten in de eerste
vijf jaar lineair toenemen, van nul tot het maximum. Hoe groot dat maximum is, hangt af van
welke multiplier gebruikt is in de berekening van baten (zie hoofdstuk 3.2 voor de berekening).
Daarom rekenen we drie varianten door:
1. multiplier = 1,1
2. multiplier = 1,2
3. multiplier = 1,3.
Omdat we het rendement op de korte en op de lange termijn willen berekenen, worden de baten
bovendien gespreid over twee verschillende termijnen:
a.

korte termijn: 5 jaar

b.

lange termijn: 25 jaar.

De basis voor het verdisconteren van de baten is daarmee als volgt (in dit voorbeeld laten we de
korte termijn zien in het laagste scenario, met 12.428.075 als maximale jaarlijkse baten):

Opbouw baten
gedurende de
opstartfase

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

-

-

20%

40%

60%

80%

100%

0

0

2.485.615

4.971.230

7.456.845

9.942.460

12.428.075

*) 2010 wil zeggen: collegejaar 2010-2011
Deze reeks start in 2008 omdat in dat jaar de eerste kosten zijn gemaakt (zie volgende paragraaf).
Om een eerlijke vergelijking te maken, moeten kosten en baten naar hetzelfde jaar worden
teruggerekend. Welk jaar dat is, maakt in principe niet uit – het gaat immers om de verhouding
tussen kosten en baten, niet om het absolute verschil.
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Ter illustratie volgt hieronder de verdiscontering van het lage scenario voor de lange termijn:

Jaar*
Baten per jaar
Nominale contante
waarde**
Totale verdisconteerde
waarde lange termijn

2008
0

2009
0

2010
2.485.615

2011
4.971.230

2012
7.456.845

2013
9.942.460

0

0

2.298.091

4.419.405

6.374.142

8.171.977

160.088.415

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

12.428.075
9.822.088

12.428.075
9.444.316

12.428.075
9.081.073

12.428.075
8.731.801

12.428.075
8.395.962

12.428.075
8.073.041

12.428.075
7.762.539

12.428.075
7.463.980

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

12.428.075
7.176.904

12.428.075
6.900.869

12.428.075
6.635.451

12.428.075
6.380.241

12.428.075
6.134.847

12.428.075
5.898.892

12.428.075
5.672.011

12.428.075
5.453.857

2030

2031

2032

2033

12.428.075
5.244.093

12.428.075
5.042.397

12.428.075
4.848.459

12.428.075
4.661.980

Kosten
De kosten die de gemeente Den Haag voor het LUC maakt zijn eenmalig en spreiden zich uit over
de periode voorafgaand aan en tijdens de opstart van het LUC (2008 - 2013):

Opstartkosten

2008

2009

2010

200.000

200.000

200.000
3.000.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

200.000

200.000

3.200.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

Huisvesting
Totale kosten

2011

2012

2013

Voor een deel van de kosten geldt dat reeds in 2008 is begonnen met de besteding (o.a. aan de
ontwikkeling van het onderwijsprogramma). Het overige deel van de kosten is nog niet formeel
toegekend. Te zien is dat de kosten egaal worden gespreid over de eerste jaren. Dit is een
noodzakelijke aanname omdat het exacte uitgavenpatroon onbekend is.
Omdat kosten in de toekomst minder zwaar wegen dan kosten in het heden, passen we ook hier de
discontovoet toe, als volgt:

Jaar**
2008
2009
2010
2011
2012
Totale kosten
200.000
200.000
3.200.000
3.000.000
3.000.000
Nominale contante
200.000
192.308
2.958.580
2.666.989
2.564.413
waarde***
Totale
verdisconteerde
11.048.071
kosten lange
termijn
*)kosten o.b.v. afschrijvingssysteem: uitgaven zijn eenmalig, kosten jaarlijks
**) 2010 wil zeggen: collegejaar 2010-2011
***) constante prijzen, prijspeil 2008

29

2013
3.000.000
2.465.781
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