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1. Het uit het geheugen ophalen van een eerder geleerde tekst leidt niet tot 
een betere prestatie op een onmiddellijke of uitgestelde transfertaak dan 
herlezen. (dit proefschrift)

2. Het beantwoorden van tussentijdse vragen over een eerder geleerde tekst 
en het vervolgens inzien van de goede antwoorden (feedback) leidt tot een 
betere prestatie op een uitgestelde transfertaak dan tussentijds herlezen. (dit 
proefschrift)

3. Het uit het geheugen ophalen van een eerder geleerde informatieve tekst 
leidt niet tot een betere prestatie op een onmiddellijke of uitgestelde 
retentietaak dan herlezen. (dit proefschrift)

4. Het positieve effect van een oefentest op een retentie- of transfertaak wordt 
versterkt door het aanbieden van feedback. (dit proefschrift)

5. Er is onvoldoende bewijs dat het uit het geheugen ophalen van eerder 
bestudeerde stimuli de semantische geheugensporen ervan meer versterkt 
dan herbestuderen. (dit proefschrift)

6. The underdetermination of a theory by empirical data must not be considered 
as a problem, but as a property of the theory that can be employed for 
optimising empirical research. (Jan-Willem Romeijn)

7. It is easy to lie with statistics, but easier without them. (Frederick Mosteller)

8. The totality of our so-called knowledge or beliefs ... is a man-made fabric 
which impinges on experience only along the edges. Or, to change the figure, 
total science ... is so undetermined by its boundary conditions, experience, 
that there is much latitude of choice as to what statements to re-evaluate in 
the light of any single contrary experience. (Willard Van Orman Quine)

9. Het is onrechtvaardig dat kinderen met hoogopgeleide ouders hoger 
eindigen op de onderwijsladder dan gelijk getalenteerde kinderen 
met laagopgeleide ouders. (zie Staat van het Onderwijs 2015/2016, 
Onderwijsinspectie)

10. De briljante serie The Wire (seizoen 4) laat zien dat onderwijs vaak niet kan 
compenseren voor sociale ongelijkheid. 

11. Angst is de duizeling van de vrijheid. (Søren Kierkegaard)


