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STELLIGEE MENINGEN 

vann Peter Berkhout bij zijn proefschrift *Van bul naar baan'. 

1.. Op de arbeidsmarkt van jonge academici worden allochtonen niet 
gediscrimineerdd op salaris, maar blijkens hun langere zoekduren wel in 
sollicitatieprocedures. . 

2.. Dat vrouwelijke afgestudeerden even snel als mannen een baan vinden op hbo-
niveau,, en voor een baan op wo-niveau meer tijd nodig hebben, doet 
vermoedenn dat men meer mannelijke eigenschappen nodig heeft naarmate het 
vereistee opleidingsniveau voor een baan hoger wordt. 

3.. Afgestudeerden worden, in tegenstelling tot wat de human capital theorie 
voorspelt,, in sollicitatieprocedures gescreend op studietempo en afwijkingen in 
dee schoolloopbaan. 

4.. Beginnen in een eerste serieuze baan in de eindfase van de studie is een goede 
investeringg in het menselijk kapitaal, zolang de studie er niet meer vertraging 
doorr oploopt dan pakweg 40 procent van de gewerkte periode voor afstuderen. 

5.. Je studiekeuze is je halve studie. 

6.. De opbrengst van werkloos zoeken naar een baan is positief gecorreleerd met 
dee spanning op de arbeidsmarkt. 

7.. In tegenstelling tot mobiliteit tussen werkkringen in het algemeen, is de 
mobiliteitt van afgestudeerde academici in de eerste jaren na afstuderen 
contracyclischh van aard: ze zijn mobieler in laagconjunctuur dan in 
hoogconjunctuur. . 

8.. De bedenker van het woord 'econometrie' heeft zich niet gerealiseerd dat de 
lettergreepp 'no' er eigenlijk niet in thuis hoort, tenzij hij ermee heeft willen 
benadrukkenn dat de beoefenaars van dat vak niets meten. 

9.. Voor een succesvolle carrière in de wetenschap zijn kennissen belangrijker dan 
kennis. . 

10.. Mensen zijn geneigd hun minderwaardigheidscomplex aan te zien voor de 
arrogantiee van anderen. 

11.. Stellingen bij proefschriften zijn vaker een stellige mening dan een ware 
uitspraak. . 




