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Stellingen 

1. In de jaren negentig was de toegankelijkheid van het hoger onderwijs geen 
probleem. 

2. Omzetting van de basisbeurs in een rentedragende lening heeft geen effect 
op de deelname aan het hoger onderwijs. 

3. Er is een duidelijk niveauverschil tussen wetenschappelijk onderwijs en ho
ger beroepsonderwijs. 

4. Gratis studiebeurzen bij technische opleidingen leiden niet tot een hogere 
instroom van studenten. 

5. De verlenging van de studieduur voor technische opleidingen vermindert de 
aantrekkelijkheid van deze opleidingen. 

6. Een systeem van ongewogen loting voor medische opleidingen bevordert de 
instroom in technische opleidingen. 

7. De sterke stijging van de aanvangssalarissen van leraren in de eerste helft 
van de jaren negentig is onvoldoende gecommuniceerd naar eindexamen
kandidaten in het voortgezet onderwijs. 

8. Aan het begin van de studie kunnen studenten hun positie in de inkomens
verdeling na afronding van de studie goed inschatten. 

9. Zelfselectie van studenten is superieur aan selectie aan de poort. 

10. Gerichte aandacht voor de studie-inspanning in het tweede studiejaar kan de 
gemiddelde studieduur verminderen. 
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Na Bolom, the former house of the Indian experts Frans Blom and Gertrude Duby in San 
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"Het doel der Stichting is het verrichten van economische onderzoekingen, zowel 
op het terrein der sociale economie als op dat der bedrijfseconomie, ten dienste 
van wetenschap en onderwijs, mede ten nutte van overheid en bedrijfsleven" 
(art. 2 der stichtingakte) 
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