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1. Objectiviteit is collectieve subjectiviteit, in het bijzonder in de wetenschap;

2. Met de momenteel bereikbare magneetveldsterktes is het kwantum-Hall-
effect in SrTiO3 onmogelijk waar te nemen;

3. Oppervlaktetoestanden in SrTiO3 bestaan uit meerdere subbanden, die
een verschillend orbitaal karakter kunnen hebben (hoofdstukken 2, 4, 5 en
6 van dit proefschrift);

4. De totale tweedimensionale ladingsdragerdichtheid is geen adequate on-
afhankelijke parameter voor het elektronische fasediagram van op SrTiO3
gebaseerde grensvlakken (hoofdstuk 5 van dit proefschrift);

5. De verschillen tussen elektronische eigenschappen van oppervlakte- en
bulktoestanden worden hoofdzakelijk bepaald door de elektrostatische be-
grenzing van oppervlaktetoestanden (hoofdstuk 6 van dit proefschrift);

6. De extreem hoge permittiviteit van SrTiO3 is een fundamentele showstopper
voor het gebruik van dit materiaal in elektronica op nanoschaal (hoofdstuk
7 van dit proefschrift);

7. De verheerlijking van doorvoer en slagingspercentages in het financie-
ringsmodel voor universiteiten ondermijnt het onderscheidend vermogen
van academisch onderwijs;

8. “Remmen is een verspilling van brandstof” is een uitstekend beginsel voor
het maken van beleid;

9. Het publiekelijk uitvoeren van een muziekstuk zonder eer te doen aan
de originele artiest en diens bedoeling met het stuk, is een vandalistische
vorm van plagiaat;

10. De comfort zone is de minst ideale leeromgeving.
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1. Objectivity equals collective subjectivity, especially in science;

2. With the currently achievable magnetic field strenghts, it is impossible to
observe the quantum Hall effect in SrTiO3;

3. Surface states in SrTiO3 consist of several subbands, which may have a
different orbital character (Chapters 2, 4, 5, and 6 of this dissertation);

4. For the electronic phase diagram of SrTiO3-based interfaces, the total two-
dimensional carrier density is not a proper independent parameter (Chap-
ter 5 of this dissertation);

5. The differences between electronic properties of surface and bulk states are
mainly determined by the electronic confinement of surface states (Chapter
6 of this dissertation);

6. The extremely high permittivity of SrTiO3 is a fundamental showstopper
for the use of this material in nanoscale electronics (Chapter 7 of this disser-
tation);

7. Glorifying throughput and pass rates in the funding model for universities
undermines the distinctive character of academic education;

8. "Braking is a waste of fuel" is an excellent principle for policy making;

9. To publicly perform a piece of music without honoring the original artist
and his intention with the piece is a vandalistic form of plagiarism;

10. The comfort zone is the least ideal learning environment.


