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I) De traditionele vraag welke mensen investeren in menselijk kapitaal kan worden 
uitgebreid naar de vraag welke mensen kwalitatief goed kunnen investeren in 
menselijk kapitaal. (hoofdstuk 2, 3, 4, 5) 

 
II) De tijdsvoorkeur – de meest gebruikte maatstaf voor de bereidheid om te 

investeren – hangt ook samen met de kwaliteit van de investeringen. Mensen met 
een hoge tijdsvoorkeur studeren minder hard, doen langer over hun opleiding en 
hebben meer spijt van hun investeringsbeslissingen. (hoofdstuk 2, 3, 4, 5) 

 
III) Studenten met een beter voorstellingsvermogen studeren sneller af. (hoofdstuk 2) 
 
IV) In discussies over levenslang leren worden de kosten ervan onterecht niet 

meegerekend. Deze kosten lopen op tot 5,3% van het BNP. (hoofdstuk 2, 3 en 6)  
 
V) Het synchroon lopen van normale werktijden met openingstijden van winkels en 

overheidsinstellingen vermindert de productiviteit. Prijsdifferentiatie zou langere 
openingstijden betaalbaar kunnen maken. 

 
VI) Bedrijven die zich verbergen achter callcenters met daarin medewerkers die niet 

verantwoordelijk zijn, creëren Kafkaëske praktijken. 
 
VII) Openbaar vervoer moet een hoger in plaats van een lager tarief gaan hanteren voor 

reizigers met minder altruïstische capaciteiten, zoals honden en kinderen. 
 
VIII) Emancipatie op de arbeidsmarkt leidt tot een groter modebewustzijn van mannen. 
 
IX) Er is meer aandacht nodig voor het verfraaien van hijskranen, omdat zij een 

permanent deel van de skyline zijn geworden. 
 
X) De grote vraag naar stilte roept de vraag op waarom de mens naast oogleden geen 

oorleden heeft ontwikkeld. 
 


