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Stellingen 
 

1. Een bindend studieadvies leidt tot meer diploma’s maar tot lagere 
studententevredenheid. (Hoofdstuk 4)  

 
2. Studieprogramma’s aan Nederlandse universiteiten behalen, gegeven 

de uitval in het eerste jaar, niet het hoogst mogelijke rendement. 
(Hoofdstuk 3) 

 
3. Inkomensafhankelijke beurzen voor Italiaanse allochtone studenten 

hebben een positieve invloed op het aantal behaalde studiepunten en 
de kans op het voltooien van de opleiding. (Hoofdstuk 5) 

 
4. Door fusies tussen hogescholen is de eerstejaarsuitval van HBO 

studenten afgenomen. (Hoofdstuk 6) 
 

5. Mentoring is één van de meest effectieve interventies om uitval van 
studenten te voorkomen. (Hoofdstuk 2) 

 
6. Het leven kan alleen achterwaarts begrepen worden, maar het moet 

voorwaarts   worden geleefd. (Sören Kierkegaard) 
 

7. Iedereen die nooit een fout heeft gemaakt, heeft nooit iets nieuws 
geprobeerd. (Albert Einstein) 

 
8. Onderzoek is wat ik aan het doen ben terwijl ik niet weet wat ik aan het 

doen ben. (Wernher von Braun) 
  

9. Doordat een promotie onderzoek je doet focussen op een detail, groeit 
je wereld.  

 
10. Intrinsieke motivatie is nodig voor het uitvoeren van een promotie 

onderzoek. Deze ligt echter lager als men droomt van huisje, boompje, 
beestje. 
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