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Stellingen

behorende bij het proefschrift

Educational Choice and Labour Market Information

Lex Borghans



Aangezien wetenschap niet bestaat uit het opeenstapelen van nieuwe
vindingen, maar vooral steunt op het herdenken van het reeds bestaande
gedachtengoed, zou het bevorderlijk voor de wetenschap zijn als het
wiel vaker zou worden uitgevonden.
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De regelmatig terugkerende tekorten dan wel overschotten aan
leerkrachten voor het basisonderwijs in Nederland worden voor een
groot deel veroorzaakt door het veranderlijke overheidsbeleid.
Hoofdstuk 12 van dit proefschrift

Net als de dubbele fout bij het tennis, wordt een hoog uitvalpercentage
in het onderwijs meestal ten onrechte als negatief bestempeld. Zowel bij
de opslag als bij het volgen van onderwijs geldt dat de resultaten vooraf
niet volledig voorspelbaar, en dus in zekere zin toevallig zijn. Mogelijk
negatieve resultaten mogen derhalve niet los gezien worden van de
mogelijk gunstige uitkomsten.
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Frank (1987) vraagt zich af welke nutsfunctie Jiomo eco/iom/ci« zou
nemen als hij vrij kon kiezen. Het juiste antwoord hierop is dat hij een
nutsfunctie zou nemen met een verzadigingspunt binnen de
budgetverzamel i ng.
R.H. Frank, 'If Homo Economicus Could Choose His Own Utility Function,
Would He Want One with a Conscience?'. 77ie M/nerica/i £co/iom/'c /tev/ew 77,
1987, pp. 593-604.
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De econometrie kan haar onderscheid van de statistiek en haar band met
de economie versterken door naast criteria voor statistische significantie
ook criteria voor economische significantie verder te ontwikkelen en te
hanteren.

Sociale dienstplicht is in strijd met enkele internationale verdragen over
de rechten van de mens en dient daarom niet te worden ingevoerd.
Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele
vrijheden, art. 4 en
Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, art. 8.
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Het opiossen van het dilemma tussen statische en dynamische efficiSntie
door middel van het barrieremarkt-concept of door 'quasi-contestability'
kan het best gekwalificeerd worden als een <fcu$ ex

In het boek 'probleemgestuurd leren' komt het woord 'denken' alleen
voor in de brainstormfase. Dit is typerend voor het probleem-gestuurd-
onderwijssysteem, waarin denken vooral geassocieerd wordt met niet
zeker weten en studeren vooral gezien wordt als het zich eigen maken
van de literatuur.
J.H.C. van Moust, P.A.J Bouhuijs en H.G. Schmidt (1989).
leren.

De visie van Mr. G.B.J. Hiltermann weerspiegelt een toestand-van-de-
wereld-achtige voorstelling van onzekerheid.

De regel betreffende het maximum aantal stellingen dat bij een
proefschrift gevoegd mag worden is met behulp van logische operatoren
gemakkelijk te omzeilen.

De koersverhoudingen tussen de tien speelvarianten van Lucky 10 zijn
bij benadering in overeenstemming met het 'capital asset pricing
model'.

Door het toenemende gebruik van auto's ontstaat een steeds grotere
belasting van een steeds kleiner wordende groep voetgangers om deze
automobilisten de weg te wijzen.


