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Rapportage van het wetenschappelijk onderzoek van de antwoorden op de 
enquête van het Reünistenonderzoek bij jaargang 1961.  
J.G. Goekoop, R.C.A. Rippe, N.L. Krijger 
 
Algemene inleiding in de vraagstellingen van het onderzoek 
De jaargang 1961 is gevraagd om een bijdrage te leveren aan het Reünistenonderzoek. De vraag was 
of met de vragenlijst van de enquête, zoals die was ontwikkeld voor de jaargangen 1967 en 1971, 
verschillen konden worden vastgesteld tussen bevindingen bij de jaargang 1967 en de jaargang 
1961.  

Het onderzoeksteam 1961 bestaande uit Frits van Rappard, Nico Krijger, Jaap Goekoop, en 
op afstand Kees Schuyt, was verzocht om noodzakelijke jaar-specifieke veranderingen door te 
voeren en eventueel enkele vragen toe te voegen. NK en JG maakten deel uit van dit 
onderzoeksteam vanwege ervaringen met het ontwikkelen van enquêtes ten behoeve van 
organisatiepsychologisch onderzoek en de toepassing van psychologische vragenlijsten en 
geavanceerde statistische analyses in het kader van psycho-biologisch onderzoek in de psychiatrie.  

Voor de enquête bij jaargang 1961 zijn wij uitgegaan van de vragenlijst die wij kregen 
toegezonden. Dit bleek de vragenlijst ten behoeve van de jaargang 1971 te zijn. In deze vragenlijst, 
die op een essentieel punt verschilt van die voor 1967, hebben we enkele verbeteringen en 
aanvullingen aangebracht met als algemeen doel de bevordering van de kwaliteit van het 
Reünistenonderzoek. Meer in het bijzonder: bevordering van inhoudelijke evenwichtigheid en 
nuancering. Ook leek het ons nodig dat via de enquêtevragen de waarderingen van de respondenten 
zo consistent mogelijk, en waar nodig zo gedifferentieerd mogelijk in positieve en negatieve richting 
kunnen worden gescoord. Dit met name om over langere termijn zinvol onderzoek te kunnen doen 
op basis van een serie enquêtes bij verschillende jaargangen.  

Wat de verhoogde evenwichtigheid betreft vonden wij het nodig dat de vragen over 
bijdragen van de studie en de studentenvereniging aan het latere leven door de respondenten 
zouden moeten worden beantwoord in verhouding tot de bijdragen van de kant van het werkzame 
leven na de studententijd (NK).  

Wat de nuancering betreft veronderstelden we het zinvol onderscheid te maken naar 
subgroepen binnen de algemene groep respondenten. Allereerst subgroepen op grond van de 
persoonlijkheid (JG). Met name verschillen in persoonlijkheid in drie fasen van het leven. Dit onder 
meer omdat de persoonlijkheid vooraf en tijdens de fase van de studententijd vol in ontwikkeling is, 
en er in dat opzicht grote verschillen tussen groepen respondenten zouden moeten bestaan. 
Daarnaast zou rekening moeten worden gehouden met verschillen in beoordeling op grond van 
persoonlijke geschiedenissen zoals vroeg afgebroken studie tegenover afgeronde studie, en kort 
tegenover lang lidmaatschap van de studentenvereniging (NK). Dit zou de betekenis van de studie en 
de studentenvereniging beter doen uitkomen. 

Om zo consistent mogelijk, en waar nodig zo gedifferentieerd mogelijk in positieve en 
negatieve richting te kunnen scoren hebben we bovendien meer systematiek aangebracht in de 
scoring van 5-punt-beantwoordingsschalen (JG). 

De voor de enquête 1961 met deze doelen aangebrachte verbeteringen en aanvullingen 
zouden tegelijkertijd voor het toekomstige onderzoek van de Stichting Reünistenonderzoek een 
middel kunnen zijn voor het afzwakken of opheffen van bestaande beperkingen van de eerder 
opgestelde enquête (1971) zoals: 

Een eenzijdig positief gerichte en inconsistente manier van scoren van enquêtevragen;  
een beperkte selectie van onderzochte fasen in het leven waarin men iets voor het latere leven 
heeft geleerd; en de beperkte doelstelling om alleen een inschatting te willen krijgen van 
verwachtingen waarderingen en beoordelingen van ‘de gemiddelde student’ die lid was geworden 
van de studentenvereniging zonder rekening te houden met verschillende subgroepen van 
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respondenten binnen de vereniging. In het onderzoek van jaargang 1967 bestond alleen interesse 
voor verschillen in beoordeling die voortkomen uit het verschil tussen de leden van de mannelijke en 
de vrouwelijke studentenverenigingen (LSC en VVSL). Analyses van de antwoorden op 
enquêtevragen in relatie tot subgroepen van respondenten op basis van al of niet afronden van de 
studie, of van de duur van het lidmaatschap van de studentenvereniging waren niet overwogen. Ook 
aan het herleiden van verschillen in antwoorden op  enquêtevragen tot verschillen in 
persoonlijkheid was niet gedacht, ondanks de erkenning dat de voormalige leden in de studententijd 
nog vol in ontwikkeling waren.  

De details van de hierboven genoemde hoofdthema’s voor verbetering van de enquête en 
de resultaten van een verkennend onderzoek naar de meerwaarde van deze verbeteringen, zijn 
hieronder in twee afzonderlijke delen van deze wetenschappelijke rapportage uiteengezet en 
besproken, samen met bijbehorende bijlagen. 

Deel I (p 4-17) van het onderzoek bij jaargang 1961 betreft primair een analyse van de 
antwoorden op een door ons geïntroduceerde vraag die evident een toename van evenwichtigheid 
heeft opgeleverd. Het betreft de vraag naar de proportionele bijdrage van het werkzame leven, 
naast de bijdragen van de studie en de studentenvereniging aan de ontwikkeling van competenties 
voor het latere werkleven (Q6.13pre). Tevens wordt een vergelijking gemaakt tussen bevindingen 
van de jaargangen 1961 en 1967. 

Deel II (p 18-63) betreft onderzoek naar het nuancerend effect van de verdeling van de 
groep respondenten in subgroepen. Deze subgroepen zijn gebaseerd op verschillen in 
persoonlijkheid en verschillen ten gevolge van afgebroken of afgeronde studie en kortere versus 
lange duur van het lidmaatschap van de studentenvereniging.  

Bijlage A betreft de Kengetallen van de enquête 1961 samengesteld door R.C.A. Rippe (van 
STATvice Consultancy). 

Bijlage B1 gaat over de manier van scoring van de enquêtevragen. In vergelijking met de 
eerder uitgevoerde enquête bij jaargang 1967 is het enquêteonderzoek bij jaargang 1961 uitgevoerd 
met enquêtevragen waarvan de scoring meer consistent, en waar nodig zo gedifferentieerd mogelijk 
in positieve en negatieve richting is geformuleerd. Er is verondersteld dat dit minder aanleiding zal 
geven tot sociaalwenselijke vervormingen in de beantwoording van de vragen. Of die verminderde 
vervorming ook is opgetreden is niet onderzocht.  
 
  

 
1 Niet bijgevoegd 
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Onderzoek van de gegevens van de Reünistenenquête 1961- Deel I:  
Onderzoek naar de bijdragen van de studie en de studentenvereniging aan 
benodigde competenties voor het latere leven in verhouding tot de bijdragen 
van het latere werkleven zelf, en enkele vergelijkingen tussen 1961 en 1967 
 
J.G. Goekoop, R.C.A. Rippe, N.L. Krijger 

1. Hoofdthema’s van het onderzoek van de gegevens van de enquête jaargang 1961 
Het algemene doel van het onderzoek van de gegevens van de Reünistenenquête 1961 is 
ontleend aan de doelstelling van het Reünistenonderzoek 1967. Aan het slot van het verslag 
van 1967 staat: “het doel van het onderzoek was om na te gaan hoe het jaar 1967 terugkijkt 
op de studententijd en wat de invloed is geweest van die periode op hun latere leven” (p 
73). Dit is in lijn met dat elke zichzelf respecterende vereniging naast actuele doelstellingen 
ook de intentie heeft om de persoonlijke ontwikkeling van de leden te bevorderen. Vanuit 
dat zelfde idee van ontwikkeling is ook de eerste onderzoeksvraag door de Stichting 
Reünistenonderzoek geformuleerd. Deze betreft de samenhang van de studententijd met 
de latere persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling” (Website 
reünistenonderzoek.nl/het-onderzoek.html). Zo presenteert ook de studentenvereniging 
Minerva zichzelf heden als “een actieve studentengemeenschap waarin academische en 
sociale ontwikkeling centraal staat” (Virtus Nitor, zomer 2020, p 20). 

In de oorspronkelijke versie van de enquête 1967 is de aandacht voor dit 
ontwikkelingsaspect tot uitdrukking gebracht in een vraag naar de bijdrage van de hele 
studententijd aan competenties die nodig zijn voor het latere leven (Q6.13). Voor de 
enquête bij jaargang 1971 is deze vraag opgesplitst in twee afzonderlijke enquêtevragen 
met betrekking tot de geschatte bijdragen van de studie en de studentenvereniging (Q6.13a 
en Q6.13b).  

Tijdens de voorbereidingen voor het onderzoek bij jaargang 1961 vonden we 
vervolgens dat het ook nodig was om de bijdragen van de studie en de studentenvereniging 
aan later in het leven benodigde competenties te kunnen beoordelen in verhouding tot de 
bijdragen van de kant van het latere werkleven zelf. Om dit mogelijk te maken hebben we 
een vraag (Q6.13pre) aan de enquête 1961 toegevoegd. Zo kon een nog evenwichtiger 
oordeel worden gevormd over de rollen van de studie en de studentenvereniging. 
Onwillekeurige overschatting van de betekenis van de studententijd zou kunnen worden 
voorkomen. 

In dit Deel I van ons onderzoek worden de responsen op deze proportionele vraag 
(Q6.13pre) vergeleken met de antwoorden op de al eerder in de enquête opgenomen 
vragen met betrekking tot de rol van de studie en de studentenvereniging zonder correctie 
voor de rol van het werkzame leven (Q6.13a en Q6.13b). De antwoorden op deze vragen 
zijn voor zover enigszins haalbaar ook vergeleken met antwoorden op de oorspronkelijke 
vraag (Q6.13) van de enquête 1967.  

Tenslotte hebben we voor een betere vergelijking tussen de jaargangen 1961 en 
1967 met betrekking tot het leren van bepaalde competenties de responsen van 1961 en 
1967 op een andere vraag vergeleken. Dit betreft  de vraag naar hoe de respondenten 
terugkijken op de studentenvereniging: ‘Wat heeft de vereniging voor jou betekend?” 
(Q4.20). 
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2. Methoden 
2.1. Opsporen en aanschrijven van vroegere leden van de studentenvereniging  
Van de 199 jaargenoten van wie een adres beschikbaar was, vielen er 29 af vanwege 
onvindbaarheid, fysieke of mentale beperking, of overlijden. 172 Personen werden 
uiteindelijk aangeschreven met verzoek de enquête in te vullen. Daarvan hebben 132 
personen de enquête ingevuld (77%). Om een zo representatief mogelijke onderzoeksgroep 
voor de reünistenenquête bij jaargang 1961 te interesseren is door de 
jaarvertegenwoordigers van 1961 een persoonlijke benadering van vroegere leden van het 
LSC nagestreefd, zowel via de jaarclub als eventueel ook vanuit het jaarbestuur.  
 
2.2. Selectie van vragen uit de vragenlijst 
De hieronder volgende enquêtevragen en hun responsetabellen (T) (deze T slaat op de 
betreffende tabel van kengetallen van Bijlage A) zijn geselecteerd voor dit eerste deel van 
het onderzoek: Q4.20-T53;  Q6.13pre-T84; Q6.13c-T85/ 86; Q6.13a-T87, Q6.13b-T88 van de 
enquête Leiden 1961. De vragen van de tabellen 53 t/m 88 betreffen bijdragen van de 
studie, de vereniging en het werkzame leven aan de vorming en ontwikkeling van 
competenties ‘die men nodig had voor de beroepswerkzaamheden’.  
 

Geselecteerde enquêtevragen en bijbehorende responsetabellen t.b.v. verslag jaargang  1961 
Vraag-
nummer 

Tabel 
nr 

Tekst van de vraag 

Q4.20 53 Wat	heeft	de	vereniging	voor	jou	betekend?	 

Q6.13pre 84 Voor	je	werkzaamheden	(betaald	dan	wel	onbetaald)	heb	je	bepaalde	
competenties	nodig	(gehad).	In	hoeverre	heb	je	deze	vaardigheden	opgedaan	
tijdens	je	werkzame	leven,	via	je	studie	dan	wel	de	vereniging.	 

Q6.13c 85/86 In	welke	mate	vind	je	dat	je	onderscheid	hebt	kunnen	maken	tussen	de	drie	
aandachtgebieden	1)	studie,	2)	vereniging	en	3)	het	latere	werkleven,	zoals	
bijvoorbeeld	bij	de	voorgaande	vraag?	 

Q6.13a 87 Voor	je	werkzaamheden	(betaald	dan	wel	onbetaald)	heb	je	bepaalde	
competenties	nodig	(gehad).	In	welk	mate	heeft	je	studie	bijgedragen	aan	deze	
competenties?	 

Q6.13b 88 Voor	je	werkzaamheden	(betaald	dan	wel	onbetaald)	heb	je	bepaalde	
competenties	nodig	(gehad).	In	welk	mate	heeft	de	vereniging	bijgedragen	aan	
deze	competenties?	 

 
De vragen van tabel 87, 88 en 84 (Q6.13a, Q6.13b en Q6.13pre) informeren naar het 

leren van de volgende 9 competenties: vakkennis, kennis van de maatschappij, kritisch leren 
denken, leren schrijven, presenteren/spreken in het openbaar, onderhandelen/ overtuigen, 
omgaan met mensen/sociale vaardigheden, leiding geven, en organiseren. 

De vragen van tabel 87, 88 waren al ontwikkeld na de enquête van jaargang 1967 en 
vooraf aan de enquête van jaargang 1961. De scores van 1967 zijn behandeld in het verslag 
1967 op pagina 41/42 en 72.   

Ten behoeve van de enquête 1961 is de vraag van tabel 84 (Q6.13pre) toegevoegd. Deze 
vraagt naar de percentuele verdeling van de bijdragen van de vier historische contexten aan 
de vorming en ontwikkeling van competenties voor het latere werkleven. 

De scores van de enquête 1961 op deze vragen zijn weergegeven in het overzicht van de 
kengetallen (Kengetallen 1961-Leiden) in de tabellen 87 (m.b.t. bijdrage van de studie) 
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(Q6.13a), tabel 88 (m.b.t. bijdrage van de studentenvereniging) (Q6.13b), en tabel 84 
(percentuele verdeling inclusief de rol van het werkzame leven) (Q6.13pre). 

De vraag van tabel 53 (Q4.20) betreft welke aspecten van de vereniging betekenis 
hebben gehad. Deze serie ja/nee vragen is speciaal van belang omdat hierin leren omgaan 
met mensen en ontwikkelen van gespreksvaardigheden en debatteren nog nader zijn 
uitgesplitst, en deze twee aspecten in de hele groep respondenten een bepaalde 
verhouding in de frequentie van positieve scoring laten zien (zie onder). Deze verhouding 
blijkt een reproduceerbare bevinding te zijn in vergelijking met die van het onderzoek van 
jaargang 1967 (zie onder).  

 
2.3. Statistische analyses 
Van alle antwoorden (scores) op enquêtevragen zijn, voor zover de scoringsmogelijkheden 
als numerieke variabelen zijn opgevat, de gemiddelden en standaarddeviaties voor de hele 
groep respondenten uitgerekend. 

Voor zover de scores als afzonderlijke antwoordcategorieën zijn opgevat zijn de 
scores (ook) uitgedrukt in percentages van respondenten, die per antwoord categorieën 
daarop positief hebben gescoord. 

Zo kon in het geval van een hoge standaarddeviatie van een gemiddelde score, wat 
wijst op een grote spreiding van de scores rondom dat gemiddelde, vervolgens deze 
spreiding over de verschillende antwoordcategorieën in procenten van respondenten in 
beeld worden gebracht.  

Omdat bij normale verdeling de grenzen van deze normaliteit ongeveer liggen bij 
tweemaal de standaarddeviatie, zullen bij een gemiddelde van 3 op 5-puntschaal, en een 
standaarddeviatie van 1, de uitersten van de spreiding rond score 3 kunnen lopen tot aan 
scores 1 en 5. Bij een gemiddelde van score 4 en sd van 1 zal er al gauw een wat scheve 
verdeling bestaan waarin substantiële percentage van scores 2 en 3 aan de ene kant en van 
scores 5 aan de andere kunnen worden gevonden. 
 

3. Resultaten  
3.1. Toetsing van het vermogen van de reünisten van 1961 om nog onderscheidend te 

kunnen herinneren en oordelen over hun ervaringen in de periode 1961 -  + 1969 
De vraag Q6.13c naar de mate waarin men goed onderscheid heeft kunnen maken tussen 
drie genoemde perioden (studie, vereniging en latere werksituatie) (een bipolaire 5 
puntschaal) is aan de enquête voor 1961 toegevoegd. De antwoorden zijn gerapporteerd in 
tabellen 85 en 86 (NB: in de tekst boven de tabellen van de kengetallen 1961 is de term 
‘goed’ weggevallen.) 

Onderzocht is of de respondenten van jaargang 1961 met relatief hoge leeftijd nog in 
staat zouden zijn om betrouwbaar onderscheid te maken. Het gaat dus om de vraag of voor 
de persoon zelf zijn onderscheidingsvermogen voldoende leek. Er bestaat wetenschappelijk 
onderzoek dat laat zien dat dit type retrospectief vermogen bij ouderen aanwezig is 
(Martinelli et al., 2013). 

De gemiddelde score van de respondenten bedraagt 3,7 (sd 1,0) (tabel 85). De 
standaarddeviatie van 1,0 komt overeen met de bevinding in tabel 86 dat de helft van de 
respondenten (49%) het in ‘zekere mate eens’ was (score 4) met de stelling ‘goed’ 
onderscheid te kunnen maken. Drie procent was het ‘geheel oneens’, 9% was het in ‘zekere 
mate oneens’ met de stelling ‘goed’ onderscheid te kunnen maken, 21% was het ‘niet eens 
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maar ook niet oneens’ met dit idee, en 17% was het ‘geheel eens’. Dit resultaat 
correspondeert met het beschikbare onderzoek (Martinelli et al., 2013). De nadrukkelijke 
skepsis omtrent validiteit van de antwoorden op de vragen van tabellen 87, 88 en 84 is 
hiermee voldoende gepareerd.   

 
3.2. Bijdrage van de kant van de studie aan de negen competenties  
De studie heeft volgens deze analyse, die nog niet rekening houdt met de bijdragen van het 
werkzame leven en de studentenvereniging, ‘veel’ bijgedragen aan het verwerven van 
vakkennis (gemiddeld 4,0 op de 5-punstschaal) (tabel 87; Q6.13a). De studie heeft in 
eenzelfde mate ‘veel’ bijgedragen aan kritisch leren denken(3,9), maar ‘matig’ aan het 
verkrijgen van kennis van de maatschappij (3,0), het leren schrijven (3,1), en het leren 
omgaan met mensen/sociale vaardigheden (2,9). De studie heeft ‘weinig tot matig’ 
bijgedragen aan het verkrijgen van de andere genoemde competenties. 

 

 
 
Omdat de gemiddelde score voor het verwerven van vakkennis 4,0 is, en de sd 1,0, is er dus 
een behoorlijk percentage respondenten die vinden dat de studie ‘veel’ vakkennis heeft 
bijgebracht, maar eveneens een kleiner percentage respondenten die antwoorden met 
‘zeer veel’. Bovendien zullen er percentages zijn voor wie de bijdrage maar in ‘zekere mate’ 
of ‘matig’ gold, en ook voor wie dat maar ‘weinig’ gold.  

Enkele kanttekeningen bij de relatief lage scores ten aanzien van een groot aantal 
competenties zijn hier mogelijk op hun plaats. Wanneer men zou verwachten dat de studie 
veel bijdraagt aan het ‘leren schrijven’, terwijl dit feitelijk maar ‘matig‘ is gebeurd, is het 

Tabel 80: Ben je op een bepaald moment leiding gaan geven?

Totaal %Totaal
nee 16.0 12.1
ja, aan een team 36.0 27.3
ja, aan een afdeling 33.0 25.0
ja, aan een organisatie 45.0 34.1

Tabel 81: Welk van de onderstaande situaties past het beste bij jou voor wat betreft het merendeel van de
periode van het werkzame leven?

Totaal %Totaal
zelfstandig ondernemer/ZZP-er 41.0 31.1
werkzaam bij een bedrijf 47.0 35.6
werkzaam bij de overheid 34.0 25.8
arbeidsongeschikt 1.0 0.8
huisvrouw/huisman 0.0 0.0
anders 9.0 6.8

Tabel 82: Heb je ook in het buitenland gewoond en/of gewerkt?

Totaal %Totaal
Ja, minder dan een jaar 12 9
Ja, langer dan een jaar 29 22
Ja, meerdere keren 28 21
Nee 63 48

Tabel 83: Ben je op dit moment nog betaald (in loondienst of tegen andere vergoeding) werkzaam

Totaal %Totaal
Ja 42 32
Nee 90 68

Tabel 84: Voor je werkzaamheden (betaald danwel onbetaald) heb je bepaalde competenties nodig
(gehad). In hoeverre heb je deze vaardigheden opgedaan tijdens je werkzame leven, via je studie dan
wel de vereniging. Verdeel elke competentie over de drie typen oorsprong, en laat deze per competentie
optellen tot 100 procent.

Werk-gem. Werk-sd Studie-gem. Studie-sd Veren.-gem. Veren.-sd
verwerven van vakkennis 49.9 26.9 47.1 26.6 3.0 7.1
verkrijgen van kennis van de maatschappij 63.3 24.4 22.7 18.2 14.0 14.8
kritisch leren denken 47.2 24.8 40.0 22.8 12.8 15.2
leren schrijven 55.3 28.9 39.2 26.9 5.4 9.5
leren presenteren/spreken in het openbaar 63.8 26.8 20.1 17.8 16.2 18.4
leren onderhandelen/overtuigen 70.8 26.5 13.3 15.4 15.9 17.9
leren omgaan met mensen/sociale vaardighe-
den

58.1 24.2 17.6 15.8 24.4 19.8

leiding leren geven 77.3 25.2 8.6 14.1 14.1 17.6
leren organiseren 71.5 26.4 12.5 15.1 16.0 20.7

Tabel 85: In welke mate vind je dat je onderscheid hebt kunnen maken tussen de drie aandachtgebieden
1) studie, 2) vereniging en 3) het latere werkleven, zoals bijvoorbeeld bij de voorgaande vraag? Ik kon in
deze enquete goed onderscheid maken tussen studie, vereniging en het latere werkleven.

Totaal gem. Totaal sd
5p schaal 3.7 1.0

Tabel 86: In welke mate vind je dat je onderscheid hebt kunnen maken tussen de drie aandachtgebieden
1) studie, 2) vereniging en 3) het latere werkleven, zoals bijvoorbeeld bij de voorgaande vraag? Ik kon in
deze enquete goed onderscheid maken tussen studie, vereniging en het latere werkleven.

1 2 3 4 5
Totaal 4.00 12.00 28.00 65.00 23.00
%Totaal 3.03 9.09 21.21 49.24 17.42
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Tabel 87: Voor je werkzaamheden (betaald dan wel onbetaald) heb je bepaalde competenties nodig
(gehad). In welk mate heeft je studie bijgedragen aan deze competenties?

Tot. gem. Tot. sd
verwerven van vakkennis 4.0 1.0
verkrijgen van kennis van de maatschappij 3.0 0.9
kritisch leren denken 3.9 0.9
leren schrijven 3.1 1.1
leren presenteren/spreken in het openbaar 2.7 1.0
leren onderhandelen/overtuigen 2.4 1.0
leren omgaan met mensen/sociale vaardighe-
den

2.9 1.1

leiding leren geven 2.3 1.1
leren organiseren 2.6 1.1

Tabel 88: Voor je werkzaamheden (betaald dan wel onbetaald) heb je bepaalde competenties nodig
(gehad). In welk mate heeft de vereniging bijgedragen aan deze competenties?

Tot. gem. Tot. sd
verwerven van vakkennis 1.5 0.7
verkrijgen van kennis van de maatschappij 2.7 1.0
kritisch leren denken 2.8 1.1
leren schrijven 1.8 0.9
leren presenteren/spreken in het openbaar 2.6 1.1
leren onderhandelen/overtuigen 2.5 1.1
leren omgaan met mensen/sociale vaardighe-
den

3.4 1.1

leiding leren geven 2.3 1.1
leren organiseren 2.4 1.2

Tabel 89: In hoeverre heb je in je werkzaamheden (betaald dan wel onbetaald)..

Tot. gem. Tot. sd
1) voordeel gehad van het feit dat je lid bent
geweest?

3.9 0.8

2) actief gebruik gemaakt van je contacten uit
Leiden (vanuit de studie en/of studentenv-
ereniging en/of studentenhuis)?

2.1 1.0

Tabel 90: In hoeverre heb je in je werkzaamheden (betaald dan wel onbetaald)..

1 2 3 4 5
Totaal (1) 0.00 1.00 44.00 52.00 28.00
%Totaal (1) 0.00 0.76 33.33 39.39 21.21
Totaal (2) 49.00 29.00 40.00 14.00 0.00
%Totaal (2) 37.12 21.97 30.30 10.61 0.00

Tabel 91: Hoe kijk je terug op je werkzame leven (betaald dan wel onbetaald)?

Tot. gem. Tot. sd
1) Ik kijk met tevredenheid terug 4.5 0.9
2) Ik heb bereikt wat ik had verwacht 4.0 1.1
3) Ik heb meer bereikt dan ik had verwacht 3.2 1.5

Tabel 92: Hoe kijk je terug op je werkzame leven (betaald dan wel onbetaald)?

1 2 3 4 5
Totaal (1) 4.00 2.00 6.00 28.00 90.00
%Totaal (1) 3.03 1.52 4.55 21.21 68.18
Totaal (2) 5.00 6.00 21.00 42.00 52.00
%Totaal (2) 3.79 4.55 15.91 31.82 39.39
Totaal (3) 28.00 13.00 26.00 21.00 36.00
%Totaal (3) 21.21 9.85 19.70 15.91 27.27
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goed te beseffen dat het verkrijgen van andere vaardigheden dan vakkennis veel te maken 
heeft met de manier waarop de studie is opgezet. Als het om leren schrijven zou gaan dan 
zou van studenten veel schrijfwerk moeten worden gevraagd, en dan zouden zij zonder 
begeleiding daarvan geleerd moeten hebben voor de latere beroepsuitoefening. Zo is het 
ook voor de hand liggend dat men met het volgen van een studie niet ‘leert te organiseren’ 
zoals bedoeld in de enquêtevraag. Voor een dergelijke competentie, en ook voor andere, 
wordt niets noemenswaardigs in de studie aangeboden. Vermoedelijk wordt eerder in een 
studentenvereniging die veel overvraagt van de leden naast studie, privé, vrienden en sport 
impliciet inzet van organisatievermogen gevraagd. Dit kan leiden tot vastlopen of falen op 
andere gebieden, zoals kritische reflectie over de invulling van het bestaan, 
zingevingsvragen en culturele ontwikkeling. Aanwijzingen hiervoor zijn gevonden in Deel II 
(figuur 2) aan de hand van het achterop blijven van de ontwikkeling van Universele 
Verbondenheid bij een subgroep van respondenten in de context van de 
studentenvereniging. 

Voor de waardering ‘matig’ dient men zich te realiseren dat de beoordeling vele jaren 
later heeft plaats gevonden, en dat men daarbij wist wat het werkzame leven heeft 
bijgedragen. Mogelijk speelt dit bij de beoordeling van de bijdrage van de studie en de 
vereniging vanuit de gevraagde belevingswereld van de studententijd toch een rol, en heeft 
een bepaald aantal respondenten hierdoor een lagere score afgegeven, dan zij in die tijd 
zouden hebben gedaan.  

Wij komen hierop terug bij de scores van de voor jaargang 1961 toegevoegde vraag van 
tabel 84 (Q6.13pre), waarin expliciet gevraagd wordt naar de percentuele bijdragen aan 
deze competenties van de kant van de studie, de vereniging én het latere werkleven. Het 
behoeft volgens ons geen betoog dat de meeste van de genoemde competenties van tabel 
84 (Q6.13pre) vooral blijken te zijn verkregen tijdens de periode van het werkzame leven; 
met als enigszins te verwachten uitzonderingen het verkrijgen van vakkennis en kritisch 
leren denken en leren schrijven via de studie, zij het nog steeds in iets minder sterke mate 
mogelijk omdat kritisch leren denken sterk zou kunnen verschillen per studierichting. 

3.3.  Bijdrage van de kant van de vereniging aan de negen competentie 
De tabel van de gemiddelde scores van alle bijdragen aan competenties door de vereniging 
(tabel 88; Q6.13b)) laat zien dat de vereniging het meest bijdraagt aan leren omgaan met 
mensen/sociale vaardigheden (3,4) (sd 1,1). De score 3,4 suggereert dat dat ‘matig-tot-in 
redelijke mate’ het geval is geweest. Voor deze algemene conclusie gaan wij dus af op het 
gemiddelde. De sd van 1,1 houdt echter in dat er subgroepen respondenten zijn die 
enerzijds vinden dat de vereniging weinig heeft bijgedragen en anderzijds dat de vereniging 
veel heeft bijgedragen. Men kan veronderstellen dat dit het resultaat was van verschillen in 
de deelname aan het interactieve leven dat de vereniging toentertijd heeft geboden. De 
competentie met de op één na hoogste gemiddelde bijdrage van de vereniging betreft 
kritisch leren denken (2,8; ‘net matig’).  

De bijdragen aan alle andere competenties lopen aan de lage kant op van de laagste 
bijdragen aan verwerven van vakkennis (1,5) en leren schrijven (1,8) (bijdrage ‘zeer weinig 
tot weinig’), via scores van 2,3, 2,4, 2,5, en 2,6 voor leiding geven, organiseren, 
onderhandelen/ overtuigen, leren presenteren/spreken in het openbaar (‘weinig’ tot ‘in 
beperkte mate’), tot verkrijgen van kennis van de maatschappij (2,7)( ‘in enige mate’). De 
sd’s suggereren dat er kleine subgroepen veel hebben kunnen leren, en andere subgroepen 
uitgesproken weinig hebben geleerd van de genoemde competenties.  
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3.4. Verschillen in de percentuele bijdragen van de kant van studie, vereniging en het 
werkzame leven aan het verwerven van negen competenties 

Het is te verwachten dat voor vrijwel alle competenties het meest wordt geleerd tijdens het 
werkzame leven. Volgens tabel 84 (Q6.13pre) leert men in deze fase inderdaad met name 
‘redelijk veel’ met betrekking tot onderhandelen/overtuigen (71%), leidinggeven (77%) en 
organiseren (72%). Deze hoge waarderingen hebben ook te maken met het feit dat er voor 
deze competenties weinig tot niets in de studie of de vereniging wordt aangeboden. 
Denkend in termen van toegeschreven percentages leert men vergelijkenderwijs in het 
werkzame leven minder m.b.t. vakkennis en kritisch denken (50% en 47%). Deze ‘matige’ 
percentages lijken niettemin net iets hoger dan de ‘matige’ bijdragen die aan de studie zijn 
toegeschreven (resp. 47% en 40%) (tabel 84). Een statistische analyse van dit verschil is nog 
niet uitgevoerd. 

 
  

De ‘matige’ bijdragen (47% en 40%) van de studie ten aanzien van vakkennis en kritisch 
leren denken - in het midden van het hele mogelijke scoringsbereik van 100% - gescoord in 
bewuste zelfkritische vergelijking met de rol het werkzame leven (Q6.13pre; tabel 84) zijn 
opvallend lager dan de ‘hoge’ waarderingen van de bijdragen van de studie aan dezelfde 
twee competenties zónder verrekening van de rol van het werkzame leven (gemiddelden 
4,0 en 3,9)(Q6.13a; tabel 87). Het verschil bedraagt ongeveer 39% en 33% van het hele 
scoringsbereik. 

Eenzelfde conclusie kan worden getrokken als het gaat om de bijdrage van de 
studentenvereniging aan leren met omgaan met mensen/sociale vaardigheden. De 
gemiddelde waardering voor de bijdrage van het werkzame leven is 58% (‘in redelijk mate’) 
en voor die van de vereniging 24% (net iets boven ‘zwak’ of ‘beperkt’) (tabel 84, Q6.13pre). 

Tabel 87: Voor je werkzaamheden (betaald dan wel onbetaald) heb je bepaalde competenties nodig
(gehad). In welk mate heeft je studie bijgedragen aan deze competenties?

Tot. gem. Tot. sd
verwerven van vakkennis 4.0 1.0
verkrijgen van kennis van de maatschappij 3.0 0.9
kritisch leren denken 3.9 0.9
leren schrijven 3.1 1.1
leren presenteren/spreken in het openbaar 2.7 1.0
leren onderhandelen/overtuigen 2.4 1.0
leren omgaan met mensen/sociale vaardighe-
den

2.9 1.1

leiding leren geven 2.3 1.1
leren organiseren 2.6 1.1

Tabel 88: Voor je werkzaamheden (betaald dan wel onbetaald) heb je bepaalde competenties nodig
(gehad). In welk mate heeft de vereniging bijgedragen aan deze competenties?

Tot. gem. Tot. sd
verwerven van vakkennis 1.5 0.7
verkrijgen van kennis van de maatschappij 2.7 1.0
kritisch leren denken 2.8 1.1
leren schrijven 1.8 0.9
leren presenteren/spreken in het openbaar 2.6 1.1
leren onderhandelen/overtuigen 2.5 1.1
leren omgaan met mensen/sociale vaardighe-
den

3.4 1.1

leiding leren geven 2.3 1.1
leren organiseren 2.4 1.2

Tabel 89: In hoeverre heb je in je werkzaamheden (betaald dan wel onbetaald)..

Tot. gem. Tot. sd
1) voordeel gehad van het feit dat je lid bent
geweest?

3.9 0.8

2) actief gebruik gemaakt van je contacten uit
Leiden (vanuit de studie en/of studentenv-
ereniging en/of studentenhuis)?

2.1 1.0

Tabel 90: In hoeverre heb je in je werkzaamheden (betaald dan wel onbetaald)..

1 2 3 4 5
Totaal (1) 0.00 1.00 44.00 52.00 28.00
%Totaal (1) 0.00 0.76 33.33 39.39 21.21
Totaal (2) 49.00 29.00 40.00 14.00 0.00
%Totaal (2) 37.12 21.97 30.30 10.61 0.00

Tabel 91: Hoe kijk je terug op je werkzame leven (betaald dan wel onbetaald)?

Tot. gem. Tot. sd
1) Ik kijk met tevredenheid terug 4.5 0.9
2) Ik heb bereikt wat ik had verwacht 4.0 1.1
3) Ik heb meer bereikt dan ik had verwacht 3.2 1.5

Tabel 92: Hoe kijk je terug op je werkzame leven (betaald dan wel onbetaald)?

1 2 3 4 5
Totaal (1) 4.00 2.00 6.00 28.00 90.00
%Totaal (1) 3.03 1.52 4.55 21.21 68.18
Totaal (2) 5.00 6.00 21.00 42.00 52.00
%Totaal (2) 3.79 4.55 15.91 31.82 39.39
Totaal (3) 28.00 13.00 26.00 21.00 36.00
%Totaal (3) 21.21 9.85 19.70 15.91 27.27
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Tabel 80: Ben je op een bepaald moment leiding gaan geven?

Totaal %Totaal
nee 16.0 12.1
ja, aan een team 36.0 27.3
ja, aan een afdeling 33.0 25.0
ja, aan een organisatie 45.0 34.1

Tabel 81: Welk van de onderstaande situaties past het beste bij jou voor wat betreft het merendeel van de
periode van het werkzame leven?

Totaal %Totaal
zelfstandig ondernemer/ZZP-er 41.0 31.1
werkzaam bij een bedrijf 47.0 35.6
werkzaam bij de overheid 34.0 25.8
arbeidsongeschikt 1.0 0.8
huisvrouw/huisman 0.0 0.0
anders 9.0 6.8

Tabel 82: Heb je ook in het buitenland gewoond en/of gewerkt?

Totaal %Totaal
Ja, minder dan een jaar 12 9
Ja, langer dan een jaar 29 22
Ja, meerdere keren 28 21
Nee 63 48

Tabel 83: Ben je op dit moment nog betaald (in loondienst of tegen andere vergoeding) werkzaam

Totaal %Totaal
Ja 42 32
Nee 90 68

Tabel 84: Voor je werkzaamheden (betaald danwel onbetaald) heb je bepaalde competenties nodig
(gehad). In hoeverre heb je deze vaardigheden opgedaan tijdens je werkzame leven, via je studie dan
wel de vereniging. Verdeel elke competentie over de drie typen oorsprong, en laat deze per competentie
optellen tot 100 procent.

Werk-gem. Werk-sd Studie-gem. Studie-sd Veren.-gem. Veren.-sd
verwerven van vakkennis 49.9 26.9 47.1 26.6 3.0 7.1
verkrijgen van kennis van de maatschappij 63.3 24.4 22.7 18.2 14.0 14.8
kritisch leren denken 47.2 24.8 40.0 22.8 12.8 15.2
leren schrijven 55.3 28.9 39.2 26.9 5.4 9.5
leren presenteren/spreken in het openbaar 63.8 26.8 20.1 17.8 16.2 18.4
leren onderhandelen/overtuigen 70.8 26.5 13.3 15.4 15.9 17.9
leren omgaan met mensen/sociale vaardighe-
den

58.1 24.2 17.6 15.8 24.4 19.8

leiding leren geven 77.3 25.2 8.6 14.1 14.1 17.6
leren organiseren 71.5 26.4 12.5 15.1 16.0 20.7

Tabel 85: In welke mate vind je dat je onderscheid hebt kunnen maken tussen de drie aandachtgebieden
1) studie, 2) vereniging en 3) het latere werkleven, zoals bijvoorbeeld bij de voorgaande vraag? Ik kon in
deze enquete goed onderscheid maken tussen studie, vereniging en het latere werkleven.

Totaal gem. Totaal sd
5p schaal 3.7 1.0

Tabel 86: In welke mate vind je dat je onderscheid hebt kunnen maken tussen de drie aandachtgebieden
1) studie, 2) vereniging en 3) het latere werkleven, zoals bijvoorbeeld bij de voorgaande vraag? Ik kon in
deze enquete goed onderscheid maken tussen studie, vereniging en het latere werkleven.

1 2 3 4 5
Totaal 4.00 12.00 28.00 65.00 23.00
%Totaal 3.03 9.09 21.21 49.24 17.42
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Het betreft de hoogste bijdrage van de studentenvereniging van alle percentuele bijdragen 
aan de negen competenties in tabel 84. Dat deze hoogste waardering  van de vereniging 
voor omgaan met mensen/sociale vaardigheid in tabel 84 (Q6.13pre) - verrekend voor de rol 
van het werkzame leven - overeenkomt met de hoogste waardering zonder verrekening 
voor de rol van het werkzame leven (tabel 88 (Q6.13b)), ondersteunt de betrouwbaarheid 
van de antwoorden.  

Zonder de kritische correctie voor de bijdrage van het werkzame leven werd deze 
hoogste bijdrage van de kant van de vereniging aan deze competentie geschat op 3,4 (sd 1,1 
op een 5-puntschaal) (Q6.13b; tabel 88): een bijdrage ‘in redelijke mate’. In vergelijking met 
de net zwakke bijdrage van 24% (van 100%) bij correctie voor de rol van het werkzame 
leven een stuk sterker dus. Zonder deze correctie viel de schatting van de rol van de 
vereniging ongeveer 44% van het hele schaalbereik hoger uit.  

Uit deze bevindingen kan worden geconcludeerd dat de percentuele verrekening van de 
bijdragen van de drie sociale contexten resulteert in systematisch fors lagere inschattingen 
van de bijdragen van de studie (33% en 39% lager) en de studentenvereniging (44% lager). 

 
3.5. Verschillen in de betekenis van twaalf aspecten van de vereniging 
Er bestaat nog een andere enquêtevraag over de betekenis van het verenigingsleven. Hierin 
wordt onder meer ook naar de betekenis voor het leren omgaan met mensen en voor het 
leren van bepaalde ‘sociale vaardigheden’ gevraagd (Q4.20). Het betreft een ja/nee vraag 
over twaalf aspecten van de vereniging (tabel 53) (zie hieronder). De gemiddelde 
waardering van de vereniging door de respondenten komt tot uitdrukking in de response-
frequenties ten aanzien van deze twaalf aspecten.  

Van de twaalf te beoordelen aspecten zijn er twee, namelijk leren omgaan met 
mensen en het ontwikkelen van gespreksvaardigheden en debatteren, die op een andere 
plaats in de enquête (Q6.13pre, a en b; tabel 84, 87 en 88;) lijken te zijn samengevoegd tot 
de in het latere werkleven benodigde competentie leren omgaan met mensen/sociale 
vaardigheden. 

 

 
 

De betekenis van het leren omgaan met mensen wordt in tabel 53 door 54% van de 
respondenten vermeld. De betekenis van het ontwikkelen van gespreksvaardigheden en 
debatteren wordt minder frequent ingeschat, namelijk door 35%. Van alle 12 aspecten 
waarnaar is gevraagd volgt omgaan met mensen (54%) als tweede aspect na de allerhoogste 

Tabel 50: Jouw woonsituatie tijdens jouw studietijd (2). Geef aan hoe je de meeste jaren in Leiden hebt
gewoond.

Totaal %Totaal
met hospita 52 39
zonder hospita 77 58

Tabel 51: Ter afronding van dit onderdeel volgen nog een paar vragen over hoe belangrijk de vereniging
en het verenigingsleven tijdens je studietijd in Leiden voor jou waren.

Totaal gem. Totaal sd
1) Hoe belangrijk was het LSC voor je tijdens
je studietijd in Leiden?

3.6 1.4

2) Hoe belangrijk was je jaarclub voor je tij-
dens je studietijd in Leiden?

3.9 1.3

3) Hoe belangrijk was je studentenhuis voor
je tijdens je studietijd in Leiden?

3.6 1.4

Tabel 52: Ter afronding van dit onderdeel volgen nog een paar vragen over hoe belangrijk de vereniging
en het verenigingsleven tijdens je studietijd in Leiden voor jou waren.

1 2 3 4 5
Totaal (1) 19.00 14.00 14.00 41.00 44.00
%Totaal (1) 14.39 10.61 10.61 31.06 33.33
Totaal (2) 10.00 12.00 18.00 39.00 53.00
%Totaal (2) 7.58 9.09 13.64 29.55 40.15
Totaal (3) 21.00 5.00 19.00 44.00 43.00
%Totaal (3) 15.91 3.79 14.39 33.33 32.58

Tabel 53: Wat heeft de vereniging voor jou betekend?

Totaal %
sociale contacten buiten je studie 98.0 74.2
het societeitsleven 64.0 48.5
stimulans om beter te studeren 10.0 7.6
opvang en steun 18.0 13.6
bestuurlijke ervaring 26.0 19.7
leren organiseren 21.0 15.9
leren omgaan met mensen 71.0 53.8
het ontwikkelen van gespreksvaardigheden
en debatteren

46.0 34.8

sportactiviteiten 36.0 27.3
verdieping en verbreding van belangstelling
voor maatschappelijke en politieke onderw-
erpen

36.0 27.3

interesse in de cultuur 27.0 20.5
de vereniging had geen toegevoegde waarde 16.0 12.1

Tabel 54: Tenslotte willen we graag weten hoe je met de kennis van nu terugkijkt op het LSC.(1-5 =
graden van onvoldoende en 6-10 = graden van voldoende) - Welk cijfer geef je aan het LSC op een schaal
van 1-10?

Totaal gem. Totaal sd
Terugkijkend geef ik mijn verenigingstijd
een...

6.69 2.35

Tabel 55: Ik ben ervoor om tradities en mores binnen de vereniging in stand te houden.

Totaal gem. Totaal sd
Ik ben het hiermee: 1 (geheel oneens) - 5
(geheel eens)

3.44 1.18

13
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betekenis van sociale contacten buiten je studie (74%). Het gaat bij beide aspecten om een 
groot aantal respondenten. Het ontwikkelen van gespreksvaardigheden en debatteren is het 
vierde aspect in termen van scoringsfrequentie.  

Dat het ontwikkelen van gespreksvaardigheden en debatteren lager scoort dan 
omgaan met mensen behoeft volgens ons geen verbazing. De eerste interpretatie van deze 
lagere plaats in vergelijking met leren omgaan met mensen is dat middels frequente 
interacties natuurlijk gemakkelijker iets relevants in de omgang wordt opgedaan, zoals 
bijvoorbeeld vriendschap, ironie, mogelijk dubbele betekenissen, misverstanden opheffen, 
humor, en ook gemakkelijker de waarde daarvan kan worden geleerd, in vergelijking met 
meer specifieke sociale vaardigheden (als gespreksvaardigheid en debatteren), waarvoor 
meer kennis, geheugen, en zowel normatief als logisch redeneren vereist zijn, en de 
bereidheid langer kritisch te luisteren met de eigen opvatting in het achterhoofd.  

Dit zou kunnen inhouden dat het verschil in betekenis van de vereniging voor deze 
verschillende aspecten van het bestaan niet speciaal aan de vereniging dient te worden 
toegeschreven. Het verschil kan slaan op het algemeen menselijke verschil tussen leren van 
basale interpersoonlijke interacties en taalspelen, en het leren van minder frequent 
gevraagde en hogere mentale eisen stellende manieren van communiceren. Manieren die 
natuurlijk ook in een vereniging kunnen worden beoefend, met name wanneer daar 
expliciet aandacht aan wordt besteed. 

De tweede interpretatie is dan ook dat, omdat hogere eisen stellende manieren van 
communiceren bij bepaalde ‘gespreksvaardigheden en debatteren’ aan de orde zouden 
moeten komen, het verschil in de frequentie van scoring mede tot stand is gekomen door 
een verschil in mentaal functioneren. Op dit punt sluit het onderzoek van Deel II aan waar 
het gaat over verschillen in responsen op enquêtevragen afhankelijk van verschillen in 
persoonlijkheidsscores.  
    
3.6. Vergelijkingen van de scores van de jaargangen 1961 en 1967 ten aanzien van leren 

van de competentie omgaan met andere mensen/sociale vaardigheden  
Deze vergelijking tussen 1961 en 1967 is helaas niet goed mogelijk. In het verslag van 1967 
staat (op pagina  41/42) alleen een tabel gepresenteerd over “Welke competenties 
opgedaan in Leiden en in welke mate”. Het gaat om gemiddelden en sd’s, en om dezelfde 
negen competenties zoals hierboven genoemd in het begin van dit verslag, maar niet 
uitgesplitst naar studie en vereniging.  

De score van 3,96 voor de bijdrage van de studententijd aan leren omgaan met 
mensen/sociale vaardigheden in jaargang 1967 (Verslag 1967) (p 41/42) is 0,56 punt hoger 
dan de hoogste bijdrage van de kant van de studentenvereniging (score 3,4) in jaargang 
1961  (tabel 88; Q6.13b), terwijl de score 2,9 voor de bijdrage van de kant van de studie in 
jaargang 1961 aan deze zelfde competentie weer een vergelijkbare stap lager is (tabel 87, 
Q6.13a).  

Aan de andere kant, de gemiddelde scores voor bijdragen van de studententijd aan 
de competenties verwerven van vakkennis en kritisch leren denken zijn respectievelijk 4,07 
en 4,17 in jaargang 1967  (Verslag 1967) (p 41/42), en deze bijdragen zijn opvallend 
vergelijkbaar met de bijdragen van de studie met scores van 4,0 en 3,9 voor verwerven van 
vakkennis en kritisch leren denken in jaargang 1961 (tabel 87; Q6.13a). Deze laatste 
bijdragen van de studie zijn echter weer een stuk hoger dan die van de studentenvereniging 
in jaargang 1961 met gemiddelde scores van 1,5 en 2,8 (tabel 88; Q6.13b).  
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Ook al is er dus geen exacte basis aanwezig voor een geheel directe vergelijking van 

afzonderlijke bijdragen, de bevindingen van 1961 corresponderen met de 
veronderstellingen van het verslag 1967 dat leren kritisch denken en vakkennis meer 
worden opgedaan in de studie dan in de vereniging en dat leren omgaan met 
mensen/sociale vaardigheden meer worden geleerd via de vereniging.  

Over de hoogte van de bijdragen op zichzelf van zowel de studie als de vereniging aan 
deze twee verschillende soorten competenties, kan echter worden gesteld dat zij alle twee, 
dankzij de verrekening van de bijdragen van het werkleven bij jaargang 1961 niet ‘groot’ 
waren, zoals zonder rekening te houden met het werkzame leven is geconcludeerd in het 
Onderzoeksverslag van jaargang 1967 (p 73), maar respectievelijk ‘matig’ en ‘zwak’ 
(Q6.13pre; tabel 84).  

Ook al weten we niets over de bijdrage van het werkzame leven aan de competenties 
van jaargang 1967, de resultaten van onderzoek bij jaargang 1961 geven sterk te denken dat 
de bijdragen van de studie en de vereniging, bij verrekening voor de bijdragen van het 
werkzame leven, niet meer ‘hoog’ genoemd zouden kunnen worden.  

Eerder is het waarschijnlijk dat, gezien de systematiek van de verzwakking van relaties 
na invoering van de zelfcorrectie voor de rol van het werkzame leven, de bijdragen van de 
studie en de vereniging beduidend meer bescheiden moeten zijn geweest. Anders gezegd, 
er kan worden geconcludeerd dat een deel van de sterkte van de response zonder die 
gevraagde zelfcorrectie op een zekere mate van zelfoverschatting kan berusten.  

Dit thema zal in Deel II terugkeren vanwege aanwijzingen dat zelfoverschattingen vooral 
bij bepaalde subgroepen optreden.  

Herhaald onderzoek bij andere jaargangen zal nodig zijn om deze hypothese te toetsen.   

 
3.7.  Vergelijkingen van jaargangen 1961 en 1967 ten aanzien van leren omgaan met 
mensen en  het ontwikkelen van gespreksvaardigheden en debatteren  

Een andere vergelijking tussen 1961 en 1967 betreft de serie ja/nee vragen die in 
procenten van respondenten zijn gepresenteerd in een tabel op p 35 van het verslag 1967. 
Het gaat om de zelfde vraag als in de tabel 53 (Q4.20) hierboven: ‘Wat heeft de vereniging 
voor jou betekend?’  



 12 

Hierboven was deze vraag geselecteerd vanwege de mogelijkheid om leren omgaan met 
mensen los te beoordelen van het ontwikkelen van gespreksvaardigheden en debatteren. In 
de jaargang 1967 was de frequentie van de scoring van leren omgaan met mensen 64% en 
leren ontwikkelen van vaardigheden en debatteren 39%.  In 1961 waren de percentages wat 
lager: 54% en 35%,  maar de verhouding tussen beide percentages zijn zo goed als gelijk: 1,6 
en 1,5.  

 
       Tabel van Q4.20 onderzoek jaargang 1967 

 
 

4. Discussie 
De centrale doelstelling van het onderzoek van dit Deel I van het onderzoek bij jaargang 
1961 betreft te bezien wat het gevolg is van meer inhoudelijke evenwichtigheid in de 
vraagstelling. Hiertoe werd een nieuwe vraag geïntroduceerd (Q6.13pre (tabel 84)). Door 
deze vraag zijn de bijdragen van de studentenvereniging aan negen later in het leven 
benodigde competenties geplaatst in de ruimere context van de studie, de vereniging en het 
latere werkleven.   
 
4.1. De bijdragen van de vereniging en de studie aan later benodigde competenties voor 

het werkzame leven 
De percentuele bijdragen van de studentenvereniging aan alle negen competenties zijn in 
de context geplaatst van de percentuele bijdragen van de studie en het latere werkzame 
leven. De maximale bijdrage van de studentenvereniging aan deze competenties is door de 
respondenten van jaargang 1961 in verband gebracht met ‘leren omgaan met 
mensen/sociale vaardigheden (Q613.b, tabel 88, en Q6.13pre, tabel 84). Deze bijdrage bleek 
24.4%, dat wil zeggen ‘beperkt’ van omvang te zijn in verhouding tot het totaal van de 
gemeten bijdragen aan deze ene competentie. Daarnaast is de betekenis van de vereniging 
afzonderlijk, zonder verrekening voor de betekenis van de studie of het werkzame leven, 
beoordeeld in relatie tot de vergelijkbare competenties als leren omgaan met mensen en 
leren van gespreksvaardigheden en debatteren. Deze vaardigheden kunnen als enkele van 
de ‘sociale vaardigheden’ worden beschouwd (tabel 53) (Q4.20).  

Zonder verrekening van de rol van het werkzame leven en de studie levert de 
studentenvereniging aan één van de negen competenties maximaal ‘in redelijke mate’ een 
bijdrage (gemiddeld 3,4 (sd 1,1))(tabel 88; Q6.13b). Dat betreft dezelfde competentie leren 
omgaan met mensen/sociale vaardigheden. De bijdrage van de studentenvereniging hieraan 
wordt dus in ‘redelijke of enigerlei mate’ van belang geacht, zolang niet wordt verrekend 
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voor de bijdragen van het werkleven en de studie rekening. Als daarvoor echter wel moet 
worden verrekend, wordt de bijdrage van de vereniging aan leren omgaan met mensen/ 
sociale vaardigheden slechts op een kwart (24 %), dat wil zeggen als ‘zwak’ of ‘beperkt’ 
ingeschat (tabel 84, Q6.13pre). De vraag Q6.13pre brengt dus een duidelijke 
evenwichtigheid aan in de enquête. Dat volgens de jaargang 1961 de bijdrage van de 
studentenvereniging aan de later benodigde competenties ‘groot’ zou kunnen zijn, kan dus 
niet worden gezegd. 

In het huidige onderzoek van de jaargang 1961 is over de rol van de studie in Leiden 
zonder verrekening voor de rol van het werkzame leven gevonden dat de studie ‘veel’ heeft 
bijgedragen aan het leren van vakkennis (gemiddeld 4,0 (sd 1,0)) en kritisch leren denken 
(gemiddeld 3,9; sd 0,9)) (tabel 87). Na verrekening voor het effect van het werkzame leven, 
werden echter bijdragen van de studie aan deze competenties gevonden in de orde van 
47% en 40% van de totale bijdragen (tabel 84; Q6.13pre). De verrekening voor de rol van 
het werkzame leven deed de sterkte van dit unieke aandeel van de studie dus dalen van 
‘hoog’ naar ‘matig’. Ook in het kader van de rol van de studie is door de toevoeging van 
vraag Q6.13pre aan de enquête een toename van evenwichtigheid van de enquête tot stand 
gebracht. 

De bijdragen van de studie en de vereniging blijken bij kritische zelfreflectie van de kant 
van de respondenten, geactiveerd via enquêtevraag 6.13pre, beduidend meer bescheiden 
te zijn geweest. Anders gezegd, er kan worden geconcludeerd dat een deel van de sterkte 
van de response zonder deze gevraagde zelfcorrectie op een zekere mate van 
zelfoverschatting kan berusten. Dit thema zal in Deel II terugkeren vanwege aanwijzingen 
dat zelfoverschattingen vooral bij bepaalde subgroepen optreden.  
 

4.2. Vergelijking van jaargang 1961 met jaargang 1967 
De waardering door jaargang 1961 van de betekenis van de vereniging zonder rekening te 
houden met de bijdragen van studie en het werkzame leven, namelijk dat leren omgaan met 
mensen/sociale vaardigheden ‘in enigerlei mate’ is opgedaan via de vereniging (score 3,4; sd 
1,1) (tabel 88, , Q6.13b), kan niet direct worden vergeleken met de waardering die is vermeld 
in het verslag van de enquête 1967. Allereerst doordat in deze enquête nog de bijdrage 
wordt gevraagd van het gehele studentenleven te Leiden (Verslag van de enquête 1967) 
(p41/42). Volgens het interpretatieschema van 5-puntschalen van de methode 1967 kan 
deze waardering van de betekenis van studentenleven te Leiden (3,96; sd 1,01) als ‘veel’ 
worden opgevat, wat ‘een grote bijdrage’ inhoudt.  

Het verschil van de gemiddelden van de bijdragen van jaargangen 1967 en 1961 
(3,96-3,4 = 0,56), zou deels kunnen worden verklaard, doordat in jaargang 1961 ook de 
studie ‘in enigerlei mate’ (2,9; sd 1,1) heeft bijgedragen aan het omgaan met 
mensen/sociale vaardigheden (tabel 84, Q6.13pre), en dat bij die bijkomende bijdrage 
onafhankelijke aspecten van omgaan met mensen/sociale vaardigheden in het geding 
kunnen zijn geweest.  

Wat betreft die gedeeltelijk onafhankelijke aspecten van omgaan met 
mensen/sociale vaardigheden kan een meer gedifferentieerde overweging worden 
gemaakt. Dat is mogelijk dankzij het feit dat in het onderzoek bij de jaargangen 1961 en 
1967 de betekenissen van de vereniging voor het leren omgaan met mensen en voor het 
ontwikkelen van gespreksvaardigheden en debatteren apart zijn onderzocht (Q4.20, tabel 
53). In beide jaargangen is gevonden dat de vereniging op zichzelf meer van betekenis is 
geweest voor leren omgaan met mensen dan voor gespreksvaardigheden en debatteren. In 
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jaargang 1961 is de vereniging voor 54% van de respondenten van betekenis geweest voor 
leren omgaan met mensen, en voor 35% voor het leren van gespreksvaardigheden en 
debatteren (tabel 53;  Q4.20). In jaargang 1967 betroffen responspercentages op dezelfde 
vragen 64% en 39% van de respondenten (Verslag 1967, tabel Q4.20 p 35). Mogelijk gaat 
het bij deze gespreksvaardigheden en dat debatteren (dat wil zeggen in de beschaafde 
vorm) om complexere meer inspanning vragende en minder vaak vereiste vormen van 
communicatie binnen de studentenvereniging.  

De geldigheid van deze verschillen in betekenis over de jaargangen heen wordt 
ondersteund door de bevinding dat de responsefrequenties ten aanzien van de twee vragen 
in de twee jaargangen (54% versus 35% en 64% vs 39%) in verhouding tot elkaar een 
replicatie inhouden. De ratio’s van beide percentages zijn respectievelijk 1,5 en 1,6. Het 
verschil in absolute hoogte, hoeft niet reëel te zijn, omdat het deels zou kunnen worden 
verklaard uit de lagere representativiteit van de geselecteerde respondenten van jaargang 
1967 dan van jaargang 1961 (60% in tegenstelling tot 77%). Zo’n responsebias mag worden 
verwacht, als er een relatief groter deel van de reünisten niet deelneemt, omdat niet erg 
bereidwillige reünisten vermoedelijk minder positiefs zouden kunnen hebben beleefd en 
geleerd in het kader van de vereniging.  

Een vergelijking van de relaties tussen de studie en het leren van vakkennis en 
kritisch leren denken in jaargang 1961 met die in jaargang 1967 is niet mogelijk, omdat 
vraag Q6.13 van de enquête 1967 nog niet was opgesplitst naar studie en vereniging. Via die 
toen nog ongesplitste vraag is echter wel gevonden dat er een relatie was tussen de 
studententijd in Leiden en het leren van vakkennis en leren kritisch denken. Achteraf 
kunnen we nu op grond van de bevindingen bij jaargang 1961 veronderstellen dat deze 
bevindingen vooral op een relatie met de studie slaan. De bijdrage van de kant van de 
vereniging aan leren van vakkennis en leren kritisch denken voor jaargang 1961 blijkt maar 
weinig te zijn, terwijl de bijdrage van de kant van de studie in 1967 voor deze competenties 
(gemiddeld 4,07 sd 1,04; en 4,17 sd 0,86) (‘redelijk sterk’ dus) juist zo goed als even sterk 
blijkt te zijn ingeschat als de bijdrage van de studie in jaargang 1961 (gemiddeld 4,0 sd 1,0; 
en 3,9 sd 0,9). De enquête 1961 toont in enkele opzichten dus steun voor de 
repliceerbaarheid van bevindingen van de enquête 1967, zij het met het voorbehoud dat de 
bevindingen in jaargang 1967 via de eerst ongesplitste vraag gesplitst kunnen worden 
toegewezen aan de studie en de vereniging. De veronderstelling over de repliceerbaarheid 
van de bijdragen van de studie aan competenties zal moeten worden getoetst bij andere 
jaargangen. 
Conclusies 
Pas de toevoeging van de enquêtevraag over de rol van het werkzame leven (Q6.13pre , 
tabel 84), zet alle afzonderlijke bevindingen via andere enquêtevragen meer in proporties. 
De resultaten van deze toevoeging stemmen tot meer bescheidenheid ten aanzien van de 
bijdrage van de vereniging aan de voor het leven benodigde competenties. 

Het onderzoek bij jaargang 1961 laat op een duidelijker manier eenzelfde trend zien 
als het onderzoek van 1967 (tabel 84; Q6.13pre). We vonden voor 1961 slechts een zwakke-
beperkte rol voor de vereniging ten aanzien leren omgaan met mensen/sociale 
vaardigheden en een matige bijdrage van de studie ten aanzien van verwerven van 
vakkennis, kritisch leren denken, en leren schrijven. Het werkzame leven levert de meeste 
bijdragen aan alle negen competenties, en de meest specifieke bijdragen van het latere 
leven aan die negen zijn de ‘redelijk sterke’ bijdragen aan leren presenteren en spreken in 
het openbaar, leren onderhandelen/overtuigen, leiding leren geven en leren organiseren. Al 
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met al kan uit de overeenkomsten tussen de bevindingen van de jaargangen 1961 en 1967 
worden afgeleid dat de bijdrage van de studentenvereniging aan voor het latere werkleven 
benodigde competenties ook voor de jaargang 1967 niet ‘groot’ maar nogal ‘beperkt’ moet 
zijn geweest.  

Tenslotte, omdat het leren omgaan met mensen wordt aangeduid als betekenisvol 
bevorderd van de kant van de vereniging en toch ook als proportioneel net boven ‘zwak’ in 
het geheel van negen competenties, moet er voor worden gewaakt dat de betekenis ervan 
onnodig zou worden geminimaliseerd omdat het slechts om één van de negen 
competenties gaat. Reden voor deze waarschuwing is dat deze globale functie leren omgaan 
met mensen juist door zijn ‘domain-general’ aspect in rangorde een hoger niveau van 
functioneren kan betreffen dan de andere meer specifieke competenties, en dat het juist 
daarom voor het leven een meer doorslaggevende functie zou kunnen hebben dan veel van 
de meer specifieke competenties. 
 

4.3.  Algemene overwegingen ten aanzien van de betrekkelijkheid van de invloed van 
veronderstelde leerervaringen en over de rol van de speciale soort sociale interactie 

Bij het interpreteren en beoordelen van de scores ten aanzien van sociale leereffecten, kan 
men verwachten dat regelmatige interactie in een sociaal systeem zoals de vereniging, leidt 
tot een bepaalde mate van leren over sociale vaardigheden, voor sommigen niet of weinig, 
voor anderen veel. Wanneer men verwacht of hoopt dat er ‘veel’ wordt geleerd, dan wijzen 
wij erop dat men zich niet moet laten afleiden door een veel voorkomend sociaal 
verschijnsel. Men hoort regelmatig de woorden ”Ik heb er veel van geleerd”, maar dit zegt 
niet dat er na enige tijd nog een uitgesproken waarde wordt gehecht aan dat moment van 
leren. Uit resultaten van sociaalwetenschappelijk onderzoek is bekend dat op sociaal 
interactief gebied wordt geleerd (ten aanzien van een duurzame toename van een bepaald 
sociale bekwaamheid), wanneer men daadwerkelijk oefent, zoals bijvoorbeeld in een cursus 
of een gedragstrainingsprogramma. En dan nog geldt dat er in zo’n programma bepaalde 
oefenaspecten en condities moeten zijn opgenomen om van daadwerkelijk, in de praktijk 
beklijvend leren te kunnen spreken. Dit verschilt zelfs per competentie, waarvan leren 
onderhandelen/overtuigen een goed voorbeeld is. Vooral tijdens en na het werkzame leven 
weet eenieder dat effectief onderhandelen/overtuigen, dus eigenlijk effectief anderen 
beïnvloeden, geen gemakkelijke vaardigheid is, en dat die niet echt wordt geleerd door de 
dagelijkse en/of regelmatige interactie. De gemiddelde bijdrage aan effectief 
onderhandelen/overtuigen is dan ook in de groep van 1961 laag (score 2,5 (tabel 88) ). De 
score was waarschijnlijk hoger geweest, wanneer er bijvoorbeeld was gevraagd naar de 
bijdrage aan “voor jezelf beter opkomen”. 

In het verlengde van de bovenstaande opmerking over het verkeren in een sociaal 
systeem en zo ‘iets opdoen’ kan de betekenis van de bijdrage van de studie en de vereniging 
aan bijvoorbeeld omgaan met mensen beter worden geïnterpreteerd. De gemiddelde score 
voor de bijdrage van de studie aan deze competentie is dan in jaargang 1961 relatief laag, 
namelijk ‘in enigerlei mate’ (2,9,  sd 1,1) (tabel 87; Q6.13a)). Dit gemiddelde is dan echter 
ook maar weinig lager dan de bijdrage van de kant van de vereniging (3,4, sd 1,1) (tabel 88; 
Q6.13b). De studie is weliswaar ook een sociaal systeem, maar vanuit het oogpunt van de 
aard van het omgaan met mensen mogelijk wat anders en minder intensief dan een 
vereniging. Toch is het verschil in scoring niet indrukwekkend gezien de percentuele 
bijdragen van de studie en de vereniging aan deze competentie (18% en 24%)) (tabel 84; 
Q6.13pre). De noodzaak van het verkeren in een sociaal systeem en zo leren wordt nog eens 
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onderstreept door de aanzienlijk hogere bijdrage aan omgaan met mensen/sociale 
vaardigheden van de kant van het werkzame leven na de studie (58%).  

4.4. Beperkingen en sterkte van de studie 
Om enquêtevragen vragen en analyses beter in verhouding te krijgen zijn enkele van de 
hierboven genoemde verbeteringen voorgesteld en aangebracht. Voor een groot deel 
waren zij tegelijkertijd bedoeld om sociaal wenselijke gedachten en interpretaties te 
beperken. Deze verbeteringen betreffen:  
a) Plaatsing van de bijdragen van studie en vereniging aan competenties in de context van 
de bijdrage van de kant van het latere werkleven door introductie van een nieuwe vraag 
over de relatieve bijdragen van het werkzame leven aan de negen  competenties 
(Q6.13pre). 
b) Vergelijking tussen deels overlappende vragen Q4.20 (tabel 53)  en Q6.13a (tabel 87) en 
Q6.13b (tabel 88).  
c) Standaardisering van het woordgebruik voor het interpreteren en benoemen van de 
betekenis van gevonden ‘gemiddelde’ scores en sd’s op unipolaire 5-puntschalen, en ook 
van gevonden percentages. De weergave van de scores op een vraag in gemiddelden en sd’s 
is voor het primaire begrip mogelijk duidelijker dan de vermelding van de percentages van 
de scoringen op afzonderlijke antwoordcategorieën. Deze laatste kunnen de nuances beter 
in beeld brengen. Om deze reden zijn vaak beide manieren van presenteren van de data 
gebruikt. Deze combinatie zou meer systematisch kunnen worden doorgevoerd. 
d) De enquêtevraag naar een percentuele verdeling van de bijdragen van studie, vereniging 
en werk aan competentieontwikkeling (tabel 84 (Q6.13pre) is in de vragenlijst voorafgegaan 
aan de afzonderlijke beantwoording van de vragen naar de bijdragen van de studie en de 
vereniging. Het was eerst de bedoeling deze vraag te stellen nadat de vragen van Q6.13a en 
Q6.13b (tabel 87 en 88) waren beantwoord, opdat een volledige vergelijkbaarheid met de 
scores van 1967 mogelijk was. Nu men echter allereerst heeft nagedacht over een antwoord 
op de vraag naar de percentuele verdeling van een bijdrage aan competenties, is het zeker 
mogelijk dat er een bewustwording heeft plaats gevonden, waardoor men wat strenger kon 
gaan oordelen over de afzonderlijke bijdragen van de studie en de vereniging. Men kan ook 
zeggen dat men zich meer bewust is geworden van een goede definitie van de gevraagde 
competenties, en dat men een voorbereiding heeft gehad op de nodige reflectie, hetgeen 
op z’n minst de betrouwbaarheid van beantwoording heeft bevorderd. 

Om meer nuance aan te brengen zal het volgende nog moeten worden uitgevoerd: 
e) In Deel II van het onderzoek zal verder worden uitgezocht hoe belangrijk het is voor het 
inzicht in de bijdragen van de vereniging, de studie en het latere leven, om rekening te 
houden met de grote verschillen in persoonlijkheid(sontwikkeling) die mogen worden 
verwacht tijdens de adolescentie (Zohar et al., 2018) en daarna.  
f) De duur die iemand doorbrengt in een sociaal systeem waarbinnen kan worden geleerd, 
heeft invloed op het resultaat. Wij verwachten dat er een verschil zal zijn tussen de mening 
van respondenten die korte tijd lid zijn geweest van de vereniging vergeleken met die van 
de subgroep “tot (vlak voor) mijn afstuderen” (tabel 27). Bijvoorbeeld met betrekking tot 
leren omgaan met mensen/sociale vaardigheden. Hetzelfde geldt voor onderzoek waarin op 
analoge wijze voor de duur van de studie rekening zou moeten worden gehouden, met 
name met betrekking tot leren van vakkennis en leren kritisch denken. In Deel II van het 
onderzoek zal worden uitgezocht hoe belangrijk deze verschillen tussen respondenten zijn.  
 
Referenties: zie na Deel II.  
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Onderzoek van de gegevens van de Reünistenenquête 1961 - Deel II:  
Verschillen tussen subgroepen van respondenten op basis 
persoonlijkheidsverschillen, rekening houdend met vroeg afgebroken versus 
afgeronde studie en korter of lang lidmaatschap van de studentenvereniging 
 
J.G. Goekoop, R.C.A. Rippe, N.L. Krijger 
 

1. Inleiding  
Het algemene doel van het onderzoek van de gegevens van de Reünistenenquête 1961 is 
ontleend aan de doelstelling van het Reünistenonderzoek 1967. Aan het slot van het verslag 
van 1967 staat: “het doel van het onderzoek was om na te gaan hoe het jaar 1967 terugkijkt 
op de studententijd en wat de invloed is geweest van die periode op hun latere leven”(p73). 
Dit is in lijn met dat elke zichzelf respecterende vereniging impliciet ook als doel heeft om 
de persoonlijke ontwikkeling van de leden te bevorderen. Zo stelt de studentenvereniging 
Minerva zich heden op (Virtus Nitor, zomer 2020, p 20), en is het ook door de Stichting 
Reünstenonderzoek uitgedrukt (Website reünistenonderzoek.nl/het-onderzoek.html). 

In de oorspronkelijke versie van de enquête 1967 komt de interesse voor de 
persoonlijke ontwikkeling al tot uitdrukking in vraag Q6.13 naar de bijdragen van de 
studententijd aan competenties nodig voor het latere leven. Voor de enquête bij jaargang 
1971 is deze vraag opgesplitst in twee vragen die afzonderlijk de geschatte bijdragen van de 
studie en de studentenvereniging betreffen. In Deel I van ons onderzoek bij jaargang 1961 
hebben wij de interesse voor afzonderlijke bijdragen van verschillende sociale omgevingen 
uitgebreid in de richting van het werkzame leven. Via een nieuwe enquêtevraag (Q6.13pre) 
hebben we de respondenten ook laat kijken naar de bijdragen van het werkzame leven aan 
diezelfde competenties. Deze vraag bleek de respondenten aan te sporen tot een kritische 
zelfreflectie. 

Met betrekking tot de ‘persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling’ van de 
vroegere leden van de studentenvereniging ligt een belangrijk accent van de hele enquête 
dus op de ontwikkeling van later benodigde competenties, en op sociale contexten voor die 
ontwikkeling. De aanvullingen die in Deel I zijn besproken resulteerden vooral in een meer 
evenwichtige weergave van de bijdragen van de studie en de studentenvereniging in 
verhouding tot de bijdragen van het werkzame leven. 

De aanvullingen van de enquête en bijbehorende analyses die hier in Deel II worden 
besproken, betreffen een nuancering van de enquête. De verwachting is dat de resultaten 
van het onderzoek een meer genuanceerd beeld van de studie en de studentenvereniging 
opleveren, en daarmee ook van de bijdragen aan de genoemde competenties. Die 
nuancering betreft allereerst verschillen tussen respondenten door variaties in 
persoonlijkheid. Daarnaast ook nuanceringen op grond van al of niet afronden van de studie 
en van korter of lang lidmaatschap van de studentenvereniging. 

Om relevante verschillen in persoonlijkheid binnen de groep reünisten op het spoor 
te komen zijn de respondenten in groepen verdeeld op basis van zelftyperingen ten aanzien 
van de richting van de persoonlijkheidsontwikkeling, in het bijzonder van drie 
karakterfuncties, ook karakterdimensies genoemd. In de betreffende enquêtevragen zijn zij 
genoemd: Zelfstandige Doelgerichtheid, Omgaan met Anderen, en Universele 
Verbondenheid. Ze zijn afgeleid van de drie karakterdimensies ‘Self-Directedness’, 
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‘Cooperativeness’ en ‘Self-Transcendence’ van de wetenschappelijk onderbouwd en 
algemeen aanvaarde Temperament and Character Inventory (TCI) (Cloninger et al., 1993)  

De subgroepen respondenten zijn samengesteld aan de hand van de scoringen van 
hun eigen functioneren in drie fasen van het leven: vooraf aan de studententijd, tijdens de 
studententijd in de context van de studie en van de studentenvereniging, en in de fase van 
het werkzame leven na de studie. In elk van deze sociale contexten van het leven is een 
tweedeling van alle respondenten naar verschil in persoonlijkheid gevonden.  

Vervolgens zijn de antwoorden van de reünisten op een groot aantal enquêtevragen 
over tal van verwachtingen en waarderingen geanalyseerd op hun verband met deze 
tweedelingen naar persoonlijkheid. Daardoor kregen deze subgroepen een meer concrete 
karakteristieke betekenis.  

Om de betekenis van de studie en studentenvereniging voor de verschillende 
persoonlijkheidsgroepen niet te laten afzwakken door invloeden van een afgebroken studie 
en van een korter lidmaatschap van de studentenvereniging is bij de analyses gecorrigeerd 
voor de opvattingen van de groepen met een afgebroken studie versus afgeronde studie en 
met een korter lidmaatschap versus lang lidmaatschap van de studentenvereniging. 

De resultaten laten zien dat diverse subgroepen binnen de jaargang 1961 te 
onderscheiden zijn, elk met eigen karakteristieken. 
 

1.1. Het verschil tussen Deel II en het voorafgaande Deel I van het onderzoek 
Deel I van het onderzoek omvat een overzicht van de gemiddelden en standaarddeviaties 
van de scores door alle respondenten (n = 132) van de jaargang 1961. Bovenal werd in Deel I 
de bijdrage onderzocht van de studie, de studentenvereniging en het werkzame leven, aan 
het leren van de benodigde competenties voor het later leven.  

Deel I heeft verder een globaal overzicht opgeleverd over de gemiddelde scores op 
alle vragen, en tegelijkertijd ook over de vaak grote spreiding van lage tot hoge 
verwachtingen en waarderingen die in de antwoorden tot uitdrukking kwamen.  

Deze spreiding van de antwoorden op een groot aantal vragen wijst een mogelijk 
betekenisvolle maar nog niet onderzochte heterogeniteit van de personen binnen de hele 
groep respondenten. Deze heterogeniteit houdt in dat waarschijnlijk een meer 
genuanceerde interpretatie van de data mogelijk is dan tot nu toe is onderzocht en 
gepubliceerd.  

Het doel van Deel II is om  voor het eerst in de geschiedenis van het 
reünistenonderzoek  een verkennend onderzoek te doen naar de herkomst van deze 
heterogeniteit van responsen. Anders gesteld, het onderzoek zal duidelijk maken dat we 
beter niet op uniforme manier over ‘wij’ reünisten of over ‘de’ reünisten kunnen spreken. 
Zo’n meer genuanceerde interpretatie geeft meer inzicht in de verschillen tussen de 
respondenten. Tevens meer inzicht in de mogelijk sterke en zwakke kanten van de studie in 
Leiden en van de vereniging (LSC) in de zestiger jaren.  

De speciale veronderstelling van het onderzoek van Deel II is dat de verschillen in 
responsen mede zijn gebaseerd op verschillen in mentaal en gedragsmatig in het leven 
staan. Verschillen in algemene en gedetailleerde keuzes en verwachtingen vooraf aan de 
studententijd, en verschillen in algemene en gedetailleerde waarderingen van de studie, de 
vereniging, en de hele Leidse studententijd, zouden mede uitdrukking kunnen zijn van 
verschillen in karakterfunctie. De onderscheiden persoonlijkheidskenmerken die we hebben 
gemeten zouden ook ná de studententijd mede van invloed kunnen zijn op de waardering 
van de rol van de studie, de studentenvereniging en het latere werkleven.  
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Van belang is te bedenken dat de persoonlijkheid altijd in interactie verkeert met de 
sociale context(en) van iedere levensfase. Studenten kunnen zich daarom soms beter en 
soms minder ontplooien en ontwikkelen afhankelijk van de stimulerende mogelijkheden die 
worden aangeboden. Dat zelfde geldt voor de ontwikkelingen na de studententijd. Aan de 
andere kant, de persoonlijkheid zou ook weer naar een lager niveau van functioneren 
kunnen worden teruggedrongen, afhankelijk van een beperkt interpersoonlijk klimaat, 
aperte acute of chronische sociale stress, of van gebeurtenissen die de persoonlijke en 
lichamelijke integriteit aantasten. 
 

1.2. Achtergrond van de gemeten variatie in karakterfunctie  
Omdat bij de aansturing van alle mentaal en gedragsmatig functioneren de aard en het 
niveau van ontwikkeling van de persoonlijkheid aan de orde is, veronderstelden we dat 
verschillen in persoonlijkheid een rol zullen hebben gespeeld bij verschillen in invulling van 
de enquêtevragen. De persoonlijkheid bestaat uit aangeboren en tijdens het leven later 
verworven manieren van mentaal en gedragsmatig functioneren, en de naam ‘karakter’ 
wordt gebruikt voor de meest ontwikkelde vormen van verworven mentaal en gedragsmatig 
functioneren. Daarom hebben we aangenomen dat vooral verschillen in karakterfunctie 
mede bepalend zijn geweest voor verschillen in het invullen van de enquête. Daarbij telde 
extra mee dat karakterontwikkeling zich afspeelt tijdens het hele leven in interactie met de 
omgeving, en dat de adolescentie, en dus ook de periode van de studententijd na het 18e 
jaar, een periode is waarin het karakter vol in ontwikkeling is  (Zohar et al., 2018). Om 
verwachte effecten  van verschil in karakterontwikkeling te kunnen meten zijn 
enquêtevragen over karakterfunctie toegevoegd aan de lijst van enquêtevragen voor de 
jaargang 1961. 

Drie bekende hoofdaspecten van karakterfunctie zijn daarvoor zeer compact 
samengevat en omgezet in drie enquêtevragen. Zij zijn genoemd: Zelfstandige 
Doelgerichtheid, Omgaan met Anderen, en Universele Verbondenheid. Zoals al vermeld, de 
drie vragen zijn afgeleid van de drie karakterdimensies ‘Self-Directedness’, 
‘Cooperativeness’ en’ Self-Transcendence’ van de Temperament and Character Inventory 
(TCI) (Cloninger et al., 1993).  

Deze vragenlijst voor persoonlijkheidsonderzoek is de enige vragenlijst die karakter 
afzonderlijk meet, en als zodanig ook algemeen wordt erkend. De drie hoofdfuncties zijn 
waarschijnlijk in overeenstemming met de drie hoogste vormen van doelgerichtheid van 
menselijk functioneren, namelijk ‘agency’, ‘communion’  en ‘meaning’ (Talevich et al., 
2017). 

Ten behoeve van het enquêteonderzoek van de reünisten zijn de vragen naar deze 
karakterdimensies opgesteld tegen de algemene achtergrond dat de mensen zich in hun 
gevoel, gedachten en gedrag meer of minder laten leiden door een set van normen en 
waarden, die respectievelijk op Zichzelf gericht zijn, op de Ander, en op Universele 
Verbondenheid; en dat de mate van ontwikkeling van dat gedrag over levensfasen heen 
veelal zal variëren.  

De drie verschillende aspecten van karakter vormen tezamen de integrale 
karakterfunctie. Dit functioneren omvat zowel de toepassing van eerder ontwikkelde goede 
mentale en gedragsmatige gewoontes, als de ontwikkeling en een herziening daarvan.  

Die ontwikkeling en herziening zijn essentieel, wanneer in cruciale fasen van het 
bestaan eerder ontwikkelde patronen beperkt toepasbaar zijn gebleken. Het gaat dus bij 
karakterfunctie zowel om adequate gewoontes als om leren en daarvoor open staan.  
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Zoals al vermeld, de drie zelfbeoordelingsvragen over de karakterfunctie zijn 
afzonderlijk gericht op vier sociale contexten, namelijk: vooraf aan de studententijd (C1), de 
studie (C2), de studentenvereniging (C3), en na de studententijd (C4). De studie en de 
studentenvereniging zijn dus twee contexten van de zelfde fase van de studententijd. 

De combinaties van scores op de schalen voor Zelfstandige Doelgerichtheid, Omgaan 
met Anderen, en Universele Verbondenheid, zijn eerst gebruikt om alle respondenten van 
1961 te verdelen in de meest reproduceerbare subgroepen per fase en/of sociale context. 
Zoals hieronder zal worden besproken (Hoofdstuk 3.1.) bleek het steeds om een verdeling in 
twee subgroepen te gaan. 

Vervolgens is onderzocht of per fase en/of sociale context de zo resulterende verdeling 
van de respondenten in persoonlijkheidsgroepen geassocieerd is met verschillende 
antwoorden op dezelfde enquêtevragen. Dat wil zeggen, onderzocht is of op deze manier 
meer specifieke en concrete informatie kan worden ingewonnen over de verschillen tussen 
de subgroepen van reünisten op basis van verschil in persoonlijkheid.  

Uiteindelijk verwachtten we dat zo verheldering kon worden geboden voor de grote 
heterogeniteit van antwoorden op een groot aantal losse enquêtevragen. Maar ook 
omgekeerd, bij elkaar verzameld naar associatie met subgroepen van reünisten die 
verschillen op basis van persoonlijkheid, zouden de antwoorden kunnen worden gebruikt 
voor een nadere inhoudelijke interpretatie van deze verdeling van de respondenten.  
 

1.3. Correcties voor de bijdragen van de kant van al of niet afronden van de studie 
en voor lid blijven van de studentenvereniging of vervroegd afzeggen 

Wat de antwoorden van de respondenten betreft, veronderstelden we niet alleen dat 
verschillen op basis van de persoonlijkheid zouden kunnen bijdragen aan een 
genuanceerder beeld. Het zou ook methodologisch mogelijk zijn om te verrekenen voor het 
verschil in waardering van degenen die een kortere of juist langere tijd gestudeerd hebben, 
en analoog van degenen met een korter of juist lang lidmaatschap van de 
studentenvereniging. Om betrouwbaarder dan tot nu toe te kunnen beoordelen wat de rol 
van de studie en de vereniging voor de respondenten is geweest, is in dit onderzoek 
systematisch rekening gehouden met deze verschillen tussen de respondenten.  
 

1.4. De hoofdvraag van het onderzoek  
De hoofdvraag is steeds of een differentiatie van de groep respondenten een meer 
genuanceerd beeld van de studie en de studentenvereniging kan oproepen dan tot nu toe 
het geval was, en of dat ook meer recht doet aan verschillen tussen de respondenten. 
Tegelijkertijd zou daarmee kunnen worden voorkomen dat een eenzijdig vaak sociaal 
wenselijk beeld van de respondenten en de studentenvereniging zou kunnen ontstaan. 
Zoals hierboven besproken, zijn hiertoe tweedelingen van de respondenten op basis van 
karakterfunctie doorgevoerd.  

Bovendien is, zoals al in Deel I is behandeld, een essentiële enquêtevraag aan de 
vragenlijst toegevoegd, waardoor de veronderstelde bijdragen van de studie en de 
vereniging aan het latere leven in proporties kunnen worden gezien ten opzichte van de 
bijdragen vanuit het werkzame leven zelf. Verder is rekening gehouden met vervormende 
invloeden op de uitslagen als gevolg van vroeg afgebroken versus afgeronde studie en 
korter of lang lidmaatschap van de studentenvereniging.  

Tenslotte zijn de schaalwaarderingen voor die vragen die als waardeoordelen 
kunnen worden opgevat, omgezet in een type van 5-puntschalen (Likert-schaal) die zowel 
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de onderschrijving van een waardeoordeel scoorbaar maken als de afwijzing daarvan. 
Bovendien zijn afspraken gemaakt met de onderzoekers, schrijvers en presententatoren , 
opdat alle soorten van waarderende termen (Likert en Rasch-achtig)  gebruikt door de 
respondenten op consistente manier zullen worden gebruikt door de onderzoekers, als zij 
de resultaten van de statistische analyses moeten vertalen in gewoon Nederlands. 

 
1.5. Indeling in vier hoofdstukken van dit Deel II 

Na hoofdstuk 2 over de methoden van het onderzoek volgt hoofdstuk 3 over de Resultaten. 
Dit hoofdstuk is verdeeld in 3.1.: ontwikkeling en validiteit van een meervoudig gelaagde 
persoonlijkheidsstructuur op basis van scores op de drie karakterdimensies, en 3.2.:  
verschillen in responsen op enquêtevragen afhankelijk van de twee 
persoonlijkheidsgroepen, onderzocht in de drie levensfasen en in vier sociale contexten. 

De lezers die niet speciaal geïnteresseerd zijn in de vele analyses die zijn uitgevoerd 
om een inschatting te krijgen van de validiteit van de persoonlijkheidsstructuur die met de 
drie nieuwe enquêtevragen is geconstrueerd, kunnen hoofdstuk 3.1. naar believen in meer 
of minder detail lezen.  

In hoofdstuk 3.2. worden in tabellen de resultaten besproken van de analyses die 
inzicht geven in de verschillen tussen de tweedelingen van de respondenten op basis van de 
verschillen in persoonlijkheid. Tegelijkertijd worden de verschillen gepresenteerd tussen 
categorieën van respondenten op basis van de tweedelingen naar korter of lang 
lidmaatschap van de vereniging, en naar vroeg afgebroken studie versus afgeronde studie. 
Na de tabellen die de gevonden verschillen per sociale context verzamelen, worden de 
bevindingen samengevat en conclusies geformuleerd. Men kan dus sectie 3.2 lezen van 
samenvatting naar samenvatting, en  eventueel zelfs van conclusie naar conclusie, en de 
tabellen ter ondersteuning raadplegen. In hoofdstuk 4 worden de bevindingen in een 
algemene discussie besproken. 
 
2. Methode  
2.1. Opsporen en aanschrijven van vroegere leden van de studentenvereniging  
Van de 199 jaargenoten, van wie een adres beschikbaar was, vielen er 29 af vanwege 
onvindbaarheid, fysieke of mentale beperking, of overlijden. 172 Personen werden 
uiteindelijk aangeschreven met verzoek de enquête in te vullen. Daarvan hebben 132 
personen de enquête ingevuld (77%). Om een zo representatief mogelijke onderzoeksgroep 
voor de reünistenenquête bij jaargang 1961 te interesseren is door de 
jaarvertegenwoordigers van 1961 een persoonlijke benadering nagestreefd van vroegere 
leden van het LSC, zowel via de jaarclub als eventueel ook vanuit het jaarbestuur.  
 
2.2. Selectie van vragen uit de vragenlijst ten behoeve van de vorming van subgroepen 
De individuele scores op de karakterdimensies Zelfstandige Doelgerichtheid, Omgaan met 
Anderen, en Universele Verbondenheid (Q7.09c 1, 2 en 3) zijn gebruikt voor de vorming van 
subgroepen op het terrein van de persoonlijkheid. In hoofdstuk 2.3. wordt de methode 
beschreven die heeft geleid tot de groepering van respondenten soortgelijke 
scoringspatronen met gemiddeld lagere en hogere scores. Deze groepen zijn genoemd: 
Lager Scorende (LS) persoonlijkheidsgroep en Hoger Scorende (HS) persoonlijkheidsgroep.  
Voor verdere tweedelingen zijn de antwoorden gebruikt op vraag  Q3.04 vroeg afgebroken 
versus afgeronde studie en Q4.03 korter of lang lidmaatschap.  
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2.3. K-means Clustering 
De individuele scores op de karakterdimensies Zelfstandige Doelgerichtheid, Omgaan met 
Anderen, en Universele Verbondenheid (Q7.09c 1,2 en 3) zijn gebruikt om met behulp van 
K-means clustering (groepering) de hele groep respondenten te verdelen in de vermoedelijk 
meest betrouwbare onderverdeling in twee of meer groepen. Deze methode is gebruikt om 
binnen elk van drie levensfasen (voor, tijdens en na de studententijd), en wat de tweede 
fase betreft bovendien in twee parallelle contexten (studie en studentenvereniging)(Q7.09c 
1,2 en 3),  de optimale verdeling van de hele groep respondenten naar verschil in karakter 
te kunnen vaststellen.   

Deze methode lanceert per clusteringsprocedure maximaal 1000 willekeurige starts 
om een verondersteld optimale clustering in 2, 3, 4 of eventueel meer groepen te vormen. 
In alle fasen/contexten is binnen deze data set een tweedeling optimaal bevonden. 
 
2.4. Statistisch onderzoek 
Het onderzoek is deels hypothese-toetsend en deels verkennend/explorerend. Bij de vraag 
naar de relatie tussen de twee tweedelingen op basis van korter en lang lidmaatschap en op 
basis van verschil in persoonlijkheidsprofiel wordt de 0-hypothese tweezijdig getoetst met 
behulp van Chi-kwadraat analyse.  

De globale explorerende hypothese is dat deze tweedelingen samen gaan met 
verschillende scores op andere enquêtevragen. Deze hypothese is met multipele regressie 
en multivariate analyses onderzocht en wordt zoals gezegd in deze studie als verkennend 
van aard opgevat. Daarom zullen alle blijken van verschil in hoogte van antwoorden op 
andere enquêtevragen geassocieerd met een verschil tussen twee subgroepen voor 
significant worden gehouden, als de p-waarde < 0.05 is. 

Omdat de groepen met LS-persoonlijkheid, met vroeg afgebroken studie en met kort 
lidmaatschap van de studentenvereniging als vergelijkingsgroep zijn gekozen (zie bijlage B), 
betekenen positieve t-, F- of z- waarden voor het verschil in relatie met een enquêtevraag  
dat de HS-persoonlijkheidsgroep, groep met lang lidmaatschap en/of de groep met 
afgeronde studie, gemiddeld hoger scoorde op de gerelateerde enquêtevraag dan de LS-
groep. Deze lagere scorende referentiegroep scoorde dus gemiddeld een lagere waarde. Bij 
negatieve t-, F- of z-waarden hebben de HS-persoonlijkheidsgroepen lager gescoord op de 
betreffende enquêtevragen. 
 
3. Resultaten 
Hoofdstuk 3.1. gaat over de ontwikkeling en validiteit van de tweedelingen van de 
persoonlijkheidsstructuur op basis van de  scores op de drie karakterdimensies. Per 
subsectie zullen hieronder de resultaten in de vorm van figuren, tabellen en hun discussie 
en conclusie worden gepresenteerd. 
Hoofdstuk 3.2. gaat over de relaties tussen deze tweedelingen van de 
persoonlijkheidsstructuur en de antwoorden op andere enquêtevragen, gecorrigeerd voor 
relaties van deze enquêtevragen met lang vs kort lidmaatschap en afgeronde vs afgebroken 
studie. Per subsectie zullen samenvattingen van de tabellen en hun conclusies worden 
gepresenteerd.  
Aan het eind, in hoofdstuk 4, volgt een algemene discussie van de bevindingen.  
 
3.1. Ontwikkeling en validiteit van een gelaagde persoonlijkheidsstructuur op basis van 
scores op de drie karakterdimensies 
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Dit hoofdstuk 3.1 kan deels worden gezien als onderzoek naar de validiteit van de structuur 
van de persoonlijkheid die uitgangspunt zal zijn voor onderzoek naar relaties met verschil in 
in persoonlijkheid (zie volgende hoofdstuk (3.2.)). Voor een ander deel levert het inzicht op 
in typische variaties in de persoonlijkheidsontwikkeling. Onder meer van de LS-
persoonlijkheidsgroep met betrekking tot de karakterdimensie Universele Verbondenheid. 
 
3.1.1. Algemene stijging van karakterscores over de drie fasen van het leven heen 
Zelfbeoordelingen van de karakterfunctie zijn bepaald in drie fasen van het leven: vooraf 
aan de studententijd, tijdens de studenten tijd, en de fase daarna. De tweede fase is 
verdeeld naar twee verschillende sociale contexten, de studie en de studentenvereniging. 

Een analyse van de scores op de drie persoonlijkheidsvragen voor alle respondenten 
bij elkaar (Repeated Measures Analysis van Variantie) laat zien dat over de drie fasen in de 
tijd heen de scores zeer significant en in belangrijke mate stijgen:  
Stijging van Zelfstandige Doelgerichtheid: F = 62.7; p <0.0001, stijging van Omgaan met 
Anderen: F = 42.32; p < 0.0001, en stijging van Universele Verbondenheid: F = 49.67; 
p<0.0001.  

De scores in de context van de studentenvereniging zijn in deze analyses als 
representatief voor fase 2 genomen, omdat deze context meer overeenkomt met een brede 
sociale inbedding in het dagelijks leven dan de context van de studie zou kunnen 
verschaffen. Het onderzoek zou echter eventueel kunnen worden uitgebreid met een 
analyse waarin voor fase 2 de scores in het kader van de studie worden geselecteerd. 

Een analoge repeated measures analyse van apart alle LS- en HS-
persoonlijkheidsgroepen is niet goed uitvoerbaar als gevolg van de overgangen van 
personen van LS-naar HS-groepen en omgekeerd in de tijd (zie onder 3.4 en figuur 4). 
 
3.1.2. Tweedelingen per sociale context binnen de groep respondenten gebaseerd op 
lagere of hogere karakterscores  
In iedere sociale context is met behulp van k-means clustering een optimale verdeling 
(clustering) van respondenten gemaakt. Elke keer is een optimale verdeling gevonden in 
twee groepen van respondenten. Het k-means clusteringsprogramma kon de 132 
respondenten steeds optimaal verdelen in twee groepen, zij het dat daarbij steeds 5-7 
personen afvallen doordat zij een of meer van de betreffende vragen niet hebben ingevuld 
(zie tabel 1). Tabel 1 toont de aantallen per fase/context en per groep.  
 
Tabel 1. Aantallen personen per fase/context verdeeld in twee groepen. Groep 1 is steeds 
de gemiddeld laagst scorende groep  en groep 2 de gemiddeld hoogst scorende groep. 

Clustering in 
fase/context 

groep1 
lager scorend 

groep2 
hoger scorend 

totaal 

C4 45 80 125 
C3 57 69 126 
C2 59 68 127 
C1 58 68 126 

 
Figuur 1 laat de centrale of gemiddelde scores op de persoonlijkheidsvragen zien van elk van 
de resulterende 8 groepen. De 4 tweedelingen zijn in figuur 1 net als in tabel 1 van onder 
naar boven in de volgorde van drie levensfasen geplaatst. De gemiddelden van groepen 2 
(hoger scorend), staan telkens boven de gemiddelden van de groepen 1 (lager scorend).  
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In figuur 2 zijn de ontwikkelingen van de centrale of gemiddelde scores van de LS- en 
HS-groepen van de clusteringen 1, 3 en 4 over de tijd heen in beeld gebracht. Deze figuur 
laat de uit de data naar voren komende gelaagde persoonlijkheidsstructuur zien, waarbij 
moet worden aangetekend dat weliswaar een meerderheid van de respondenten in de loop 
van hun leven binnen de relatief hogere en lagere lagen blijven, maar dat ook 
ontwikkelingen van respondenten van de lagere laag naar de hogere mogelijk zijn en 
omgekeerd (zie 3.1.4. en figuur 4). 

De karakterdimensie die vooraf aan de studententijd (C1 fase 1) met het grootste en 
meest significante verschil tussen de LS- en HS-persoonlijkheidsgroepen is geassocieerd, is 
Zelfstandige Doelgerichtheid (Figuur 1 en tabel 2). Belangrijk is dat binnen de LS-groep, die 
daarnaast gekenmerkt is door een relatief hoge score van Omgaan met Anderen, op het 
punt van datzelfde Omgaan met Anderen desondanks gemiddeld niet duidelijk volgens een 
gekozen norm handelde (score 3.00). Bovendien had deze groep het laagste functionele 
niveau van Universele Verbondenheid. Deze groep functioneerde toen dus in zekere mate 
op een beperkt niveau van persoonlijkheidsontwikkeling.  

In de volgende levensfase (fase 2), en meer in het bijzonder in de context van de 
studie (C2) (niet getoond in figuur 2) is het grootste verschil tussen de HS- en LS-groepen 
bepaald door Universele Verbondenheid (figuur 1). De sterkste significantie van het verschil 
in de context van de studie is verbonden met Omgaan met Anderen. Maar ook Zelfstandige 
Doelgerichtheid is in deze context  lager in de LS-groep dan in de HS-groep (Tabel 2 en figuur 
1). Er is weinig verschil ten opzichte van de tweedeling in de fase voor de studententijd. 
 

Figuur 1. Gemiddelde scores voor Zelfstandige Doelgerichtheid (ZD), Omgaan met 
Anderen (OA), en Universele Verbondenheid (UV) in de drie fasen van het leven (voor, 
tijdens en na de studententijd), en tijdens de studententijd uitgesplitst naar de contexten 
van de studie en de studentenvereniging. De waarderingen van de gemiddelde scores zijn in 
kleur uitgedrukt volgens de rangorde van de regenboog. Onderstreept zijn de gemiddelden 
die het meest verschillen tussen de groepen.  
 

  Clustering 4 na de studententijd  
         ZD OA    UV  

2  4.86   4.71     4.39 
1  4.02  3.70    3.27 

 
  Clustering 2 studie    Clustering 3 vereniging 
        ZD OA    UV      ZD OA    UV   

2  3.87    4.09     3.54      2  4.06    4.06     3.81     
1  2.51    2.90     2.14 1  3.30    3.28    2.28 

 
       Clustering 1 vooraf aan de studententijd 

         ZD  OA     UV  
2  4.05 3.93     3.50 
1  2.43   3.00     2.19 

 
In de context van de studentenvereniging (C3; fase2) is het grootste verschil tussen 

de LS- en HS-groepen eveneens bepaald door lage scores op Universele Verbondenheid in 
de LS-groep (figuur 1 en figuur 2). Het grootste verschil ten opzichte van de persoonlijkheid 
van voor de studententijd betreft hier de stijging van Zelfstandige Doelgerichtheid in de 
overgang naar de studentenvereniging, die specifiek is voor de LS-persoonlijkheidsgroep. 
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Tabel 2. Significanties (t- en p-waarden) van de verschillen tussen de gemiddelde scores op 
de drie karakterdimensies  (Zelfstandige Doelgerichtheid, Omgaan met Anderen en 
Universele Verbondenheid) van de LS- en HS-persoonlijkheidsgroepen in de vier sociale 
contexten van het leven. 

 Zelfstandige 
Doelgerichtheid 

 Omgaan met 
Anderen 

 Universele 
Verbondenheid 

 t p  t p  t p 
na de studententijd -7.0723 <0.0001 

 
 -7.8861 <0.0001 

 
 -7.9094 <0.0001 

 
in de context van de 
studentenvereniging  

-4.7072 <0.0001 
 

 -6.7002 <0.0001 
 

 -11.817 <0.0001 
 

in de context van de 
studie 

-8.5416 <0.0001 
 

 -10.207 <0.0001 
 

 -9.1487 <0.0001 
 

vooraf aan  de 
studententijd 

-10.147 <0.0001 
 

 -7.139 <0.0001 
 

 -7.7742 <0.0001 
 

 
Figuur 2. 

 
Na de studententijd, (C4 fase 3), is het verschil tussen de LS- en HS-groep meer 

gespreid, namelijk door verschillen in de hoogte van de scores voor alle drie de 
karakterdimensies, Universele Verbondenheid, Omgaan met Anderen, en Zelfstandige 
Doelgerichtheid.  

Voor een leven naar de standaarden van Zelfstandige Doelgerichtheid, Omgaan met 
Anderen, en Universele Verbondenheid, of misschien beter geformuleerd in termen van de 
standaarden van het eigen wapen van de studentenvereniging: Virtus, Concordia en Fides, 
hadden de LS-groepen vooraf aan de studententijd en ook nog in de studententijd heel wat 
te ontwikkelen.  

Conclusie De figuren 1 en 2, en tabel 2 laten zien dat er in iedere fase of context 
twee verschillende subgroepen van respondenten bestaan, die op verschillende manier in 
de wereld staan, en dat er over het hele leven heen gemiddeld stijgingen in de 

Centrale scores voor Zelfstandige Doelgerichtheid (ZD), Omgaan met Anderen (OA) en Universele
Verbondenheid (UV) van subgroepen van reünisten. In elk van de drie fasen, voor tijdens en na
de studententijd, zijn zij verdeeld in twee subgroepen op basis van combinaties van deze
karakterscores (methode k-means clustering). Zij zijn lager en hoger scorende groepen genoemd.

Verzamelingen van drie kruisjes achter ZD, OA en UV representeren per fase de lager scorende groep.
Verzamelingen van drie sterretjes achter ZD, OA en UV representeren per fase de hoger scorende groep. 
Fase 1 vooraf aan de studententijd (lager scorend: n = 58, en hoger scorend: n = 68); fase 2 tijdens de studentenvereniging (n = 
57 en 69); fase 3 na de studententijd (n = 45 en 80).  De lijnen accentueren verschillen in karakterontwikkeling tussen de fasen

scores
geheel eens O5

i.z.m. eens 4
niet eens/ O
niet oneens 3 3

i.z.m. oneens 2
O

geheel oneens 1 

18          27 45          54           63 81 jaar

Fase 1 Fase 2 Fase 3

ZD
OA
UV

OA
ZD
UV
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karakterscores bestaan. De gemiddelde stijging van de scores op alle drie de dimensies van 
de persoonlijkheid betreft zowel de LS- groepen als de HS-groepen.  

Het grootste gemeten verschil in ontwikkeling betreft de sprong van de Zelfstandige 
Doelgerichtheid van voor de studententijd naar die van de context van de 
studentenvereniging, die specifiek is voor de LS-groep. Daarbij vergeleken blijft de 
ontwikkeling van Universele Verbondenheid in deze groep sterk achter.  

Omdat de verleiding groot is aan te nemen dat het om een simpele zich in de tijd 
herhalende twee-lagige persoonlijkheidsstructuur gaat met inhoudelijk dezelfde thematiek, 
moet daar met nadruk tegen worden gewaarschuwd. Vooraf aan de studententijd gaat het 
om het verschil tussen een zekere onvolwassenheid en een zekere volwassenheid. In de late 
levensfase gaat het eerder om verschillende vormen van volwassenheid. Bovendien, kunnen 
LS- groepen in de fase na de studententijd door selectie van respondenten niet zijn 
geïncludeerd in het onderzoek. In de volgende sectie zal gepoogd worden om een antwoord 
te vinden op de vraag naar functionele verschillen tussen de HS- en LS- groepen.  
 
3.1.3. Dynamieken binnen de LS- en HS-persoonlijkheidsgroepen  
Drie-dimensionele distributie van de scores van de LS- en HS-persoonlijkheidsgroepen 
In de vier kubussen van figuur 3, waarvan elke kubus de tweedeling van de respondenten 
naar LS-en HS-persoonlijkheidsgroepen binnen een sociale context in beeld brengt, 
vertegenwoordigen de oranje en blauwe bolletjes groepjes personen die bij een hoger 
(oranje) of lager (blauw) scorende groep horen. De verdelingen van de bolletjes van de HS-
en LS-groepen suggereren dat die groepen gekenmerkt kunnen zijn door verschillende 
soorten van relaties tussen de mate van Zelfstandige Doelgerichtheid (ZD), Omgaan met 
Anderen (OA), en Universele Verbondenheid (UV). Dit is nader onderzocht.  
 
Figuur 3. Verdeling van de scores van de personen op de drie karakterdimensies binnen de 
drie-dimensionele ruimte gedefinieerd door die drie karakterdimensies. Iedere gekleurde 
positie kan door meer dan een individu worden bezet. De oranje-blauw verdeling verwijst 
naar de verdeling van de respondenten in twee groepen op basis van hogere en lagere 
gemiddelde scores op de drie karakterdimensies.  

De distributies van de scores binnen de kubussen laten zien dat na de studententijd het 
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linker voor-onder-gebied, lager dan de ambigue scores 3 (‘niet eens en niet oneens”) voor 
Zelfstandige Doelgerichtheid en Omgaan met Anderen, niet meer bezet is, terwijl in de LS-
groep er nog wel combinaties zijn gevonden van zowel lage Zelfstandige Doelgerichtheid en 
hoge Universele Verbondenheid als omgekeerd van hoge Zelfstandige Doelgerichtheid en 
lage Universele Verbondenheid. 

Één zeldzame plek (ZD = 3, AO = 1 en UV = 1) zou kunnen wijzen op een outlier.   
 
Correlationeel onderzoek 
Functionele verschillen tussen de HS- en LS-groepen zijn gezocht in de vorm van onderlinge 
relaties tussen de karakterdimensies. In de onderstaande correlatie-diagrammen zijn deze 
correlaties weergegeven in drie fases/sociale contexten. Eerst zijn de relaties tussen de 
karakterdimensies onderzocht in de hele groep respondenten. Daarna zijn per fase de 
correlaties onderzocht binnen de LS- en HS-persoonlijkheidsgroepen. De context van de 
studentenvereniging vertegenwoordigt de tweede fase. 
 
Correlaties tussen Zelfstandige Doelgerichtheid (ZD), Omgaan met Anderen (OA) en 
Universele Verbondenheid (UV)  in de ongedeelde groep reünisten. 
Over het algemeen genomen zijn er in de ongedeelde groep respondenten zwakke tot matig 
sterke correlaties gevonden tussen alle karakterdimensies in de drie levensfasen. Zwakke 
correlaties vooraf aan en na de studententijd, en matig sterke in de context van de 
studentenvereniging. De lage correlaties in de derde levensfase kan voor een deel te maken 
hebben met de steeds geringere spreiding van de scores binnen het rechter bovengebied 
van de kubus (figuur 3).  
 

1) Vooraf aan de studententijd 
           ZD  OA  UV  
ZD     1.000     0.317     0.329 
OA     0.317     1.000     0.308 
UV     0.329     0.308     1.000 
 
2) Context van de Studentenvereniging  
           ZD  OA  UV  
ZD     1.000     0.517     0.448 
OA     0.517     1.000     0.514 
UV     0.448     0.514     1.000 
 
3) Na de studententijd 
           ZD  OA  UV  
ZD     1.000     0.317     0.245 
OA     0.317     1.000     0.385 
UV    0.245     0.385     1.000 

 
Correlaties tussen Zelfstandige Doelgerichtheid (ZD), Omgaan met Anderen (OA) en 
Universele Verbondenheid (UV) in de LS-en HS- scorende groepen reünisten 
Door de HS- en LS-groepen per fase en context afzonderlijk te analyseren veronderstellen 
we dat het mogelijk is om relevante verschillen in interne  samenhang tussen de 
karakterdimensies binnen de LS- en HS-groepen te detecteren. 

In fase 1, vooraf aan de studententijd, zijn bij de laagst scorende groep twee 
afwezige correlaties te zien, en één negatieve (omgekeerde). Zelfstandige Doelgerichtheid 
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blijkt zwak omgekeerd gecorreleerd te zijn met Omgaan met Anderen (de dimensie die hier 
de hoogste score heeft) (r = -0.1886).  

Bij de HS-groep in deze eerste fase zijn weer twee afwezige correlaties gevonden, en 
weer één zwak negatieve relatie. Hier betreft deze negatieve relatie Zelfstandige 
Doelgerichtheid (die hier het hoogst was gescoord) en Universele Verbondenheid (r = -
0.1332).  
 

C1 Vooraf aan de studententijd; LS-groep 
           ZD  OA  UV  
ZD    1.0000   -0.1886   -0.0838 
OA   -0.1886    1.0000   -0.0469 
UV   -0.0838   -0.0469    1.0000 
 
Vooraf aan de studententijd; HS-groep 
           ZD  OA  UV  
ZD    1.0000    0.0359   -0.1332 
OA    0.0359    1.0000    0.0368 
UV   -0.1332    0.0368    1.0000 
 

C3  Context van de Studentenvereniging; LS-groep 
           ZD  OA  UV  
ZD    1.000     0.498     0.585 
OA    0.498     1.000     0.450 
UV     0.585     0.450     1.000 
 
Context van de Studentenvereniging; HS-groep 
           ZD  OA  UV  
ZD      1.00     0.470     0.180 
OA     0.47     1.000     0.505 
UV      0.18     0.505     1.000 

 
C4 Na de studententijd; LS-groep 

           ZD  OA  UV  
ZD     1.000     0.305     0.142 
OA     0.305     1.000     0.274 
UV     0.142     0.274     1.000 
 
Na de studententijd; HS- groep 
           ZD  OA  UV  
ZD      1.00     0.160     0.230 
OA      0.16     1.000     0.335 
UV      0.23     0.335     1.000 
 
Er blijkt dus een opvallende afwezigheid te bestaan van positieve correlaties binnen 

de HS- en LS-groepen van de jongste fase. Daarbij treden ook nog twee specifieke 
omgekeerde relaties op. Deze combinatie van afwezige en omgekeerde relaties in de fase 
vooraf aan de studententijd suggereert een zwakke integratie van de persoonlijkheid op het 
hoogste niveau van persoonlijkheidsontwikkeling (het niveau van het karakter). Tegelijk lijkt 
de lage Zelfstandige Doelgerichtheid in de LS-groep sociaal gecompenseerd te zijn door een 
relatief hoog niveau van Omgaan met Anderen. In de HS-groep lijkt de relatief sterk 
ontwikkelde Zelfstandige Doelgerichtheid enigszins ten koste te zijn gegaan van het 
integrerende besef van Universele Verbondenheid.   
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In fase 2 is een compleet ander patroon gevonden. In de context van de 
studentenvereniging zijn in de LS-groep alle drie de karakterdimensies matig sterk positief 
met elkaar gecorreleerd (r = 0.498, r = 0.585 en r = 0.450). In de HS-groep is Omgaan met 
Anderen positief gerelateerd aan zowel Zelfstandige Doelgerichtheid als Universele 
Verbondenheid (r = 0.470 en r = 0.505). De correlatie tussen Zelfstandige Doelgerichtheid en 
Universele Verbondenheid is echter slechts zwak positief (r = 0.180). Net als in de fase 
vooraf aan de studententijd lijkt dus een positief verband tussen Zelfstandige 
Doelgerichtheid en Universele Verbondenheid relatief moeilijk te ontwerpen. Omgaan met 
Anderen staat mogelijk daardoor niet alleen feitelijk correlationeel, maar ook functioneel 
centraal.  

In fase 3, na de studententijd, waarin de gemiddelden hoger zijn geworden en de 
standaarddeviaties lager, is de spreiding in de scores ‘evenredig’ afgenomen. 
Dienovereenkomstig blijken de sterktes van de nog steeds positieve correlaties wat te zijn 
afgenomen. In de LS-groep (n = 45) gaat het om zwakke tot zeer zwakke correlaties in de 
volgorde: Zelfstandige Doelgerichtheid/ Omgaan met Anderen: r  = 0.305; Omgaan met 
Anderen / Universele Verbondenheid: r = 0.274; en Universele Verbondenheid en 
Zelfstandige Doelgerichtheid (r = 0.142). In de HS- groep (n = 80) gaat het eveneens om 
zwakke tot zeer zwakke correlaties. In rangorde: Omgaan met Anderen/ Universele 
Verbondenheid: r = 0.335; Universele Verbondenheid / Zelfstandige Doelgerichtheid: r = 
0.230 ; en Zelfstandige Doelgerichtheid /Omgaan met Anderen: r = 0.160). In deze laatste 
fase zijn de correlaties dus zwak, maar allemaal nog steeds positief.  

Conclusie Vooraf aan de studie is de afwezigheid van een positief verband tussen de 
drie hoofddimensies van karakter samen met een enkele zeer zwak negatieve correlatie een 
opvallend kenmerk van de LS- en HS-persoonlijkheidsgroepen. In de LS-groep is de 
karakterdimensie Omgaan met Anderen zwak negatief gecorreleerd met Zelfstandige 
Doelgerichtheid. Dit suggereert dat aandacht of energie ten behoeve van zelf denken en 
eigen verantwoordelijkheid ten koste gaat van aandacht of energie ten behoeve van de 
Ander, of vermoedelijk eerder nog dat alle aandacht die de omgang met anderen opeist ten 
koste gaat van voldoende aandacht voor de eigen zelfsturing.  

In de HS-groep van de fase vooraf aan de studententijd lijkt analoog dat Zelfstandige 
Doelgerichtheid en Universele Verbondenheid als tegenovergestelde richtingen voor 
aansturing van aandacht en energie kunnen worden opgevat, en dat hier hoge Zelfstandige 
Doelgerichtheid ten koste kan gaan van Universele Verbondenheid, en omgekeerd dat hoge 
Universele Verbondenheid ten koste kan gaan van Zelfstandige Doelgerichtheid.  

De ontwikkelingen in de tweede fase (studententijd) en derde fase, die samen gaan 
met hogere scores en positieve correlaties tussen de karakterdimensies, suggereren een 
constructieve integratie van de drie hoofddimensies van karakter. Niettemin blijft 
Universele Verbondenheid achter op bij de ontwikkeling van Zelfstandige Doelgerichtheid in 
de LS-groep in de context van de studentenvereniging (zie boven). 

 In de HS-groep na de studententijd (n = 80) blijkt een zeer grote homogeniteit (lage 
spreiding) van hoge scores te bestaan. De vraag naar de functionele betekenis daarvan zal in 
het volgende hoofdstuk (3.2) worden opgepakt, naar aanleiding van de gevoeligheid van 
deze groep voor correctie van correlationele verbanden met antwoorden op enquêtevragen 
die kennisaspecten betreffen.  

Beperkingen van het onderzoek: Van belang bij de conclusies uit dit onderzoek is 
dat er weliswaar een consistente tweedeling van de persoonlijkheidsstructuur over de drie 
levensfasen heen bestaat, maar dat de onderzochte groep respondenten 132 van de 172 
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bereikbare vroegere leden omvatte (76,7%). Bij een hogere representativiteit zou de 
optimale verdeling van de respondenten via K-means clustering tot een driedeling kunnen 
hebben geleid. Mogelijk bestaat er nog een groep die zich niet heeft aangemeld voor de 
enquête op grond van onvrede over hoe het in de vereniging of het leven is gegaan. Deze 
beperking houdt overigens niet in dat het niet zeer zinvol is om te onderzoeken of de 
gevonden tweedelingen in de drie fasen van persoonlijkheidsontwikkeling ook bestaan in 
andere jaargangen. 
 
3.1.4. Individuele overgangen in de tijd van lagere naar hogere niveaus van karakterscores 
en omgekeerd  
 Figuur 1, 2 en 3 en tabel 2, hebben laten zien dat de gemiddelde scores op alle drie de 
dimensies van de persoonlijkheid over het geheel van het leven toenemen. Tevens dat 
binnen iedere fase van het leven een verdeling naar LS- en HS-groepen mogelijk is. Zoals 
gezegd, dit kan worden opgevat als steun voor een meervoudige gelaagdheid in de 
persoonlijkheidsstructuur in het algemeen.  

De twee-bij-twee diagrammen van figuur 4 tonen de mate van correspondentie van 
de verdelingen van respondenten over de HS- en LS-groepen van telkens twee verschillende 
sociale contexten/fasen. Omgekeerd laten zij ook zien dat in de tijd de gelaagde 
persoonlijkheidsstructuur individuele overgangen toelaat van de LS- naar HS-groep en 
omgekeerd.   
 
Figuur 4. Twee-bij twee diagrammen van de mate van correspondentie tussen de 
verdelingen van respondenten over HS- en LS-groepen. Beperkte correspondenties tussen 
de hoogst en laagst scorende groepen per fase/context. Twee-bij twee diagrammen zijn 
geplaatst tussen de verschillende overzichten van de drie gemiddelde scores per clustering. 
 

   Clustering 4 na de studententijd  
         ZD OA     UV      n 

2  4.86   4.71     4.39 80 
1  4.02  3.70    3.27     45 

 
     2   1 n        2  1  n       2  1   n 
  2 53  15  68    2 54 13  67    2 54 14    68 
  1 27  30  57    1 25 31  56    1 25 31    56 

       80  45    79 44      79 45 
 

       1  2 
 Clustering 2 studie   1 51 16  67   Clustering 3 vereniging 
     2 18 41  59  
     ZD  OA     UV           ZD OA    UV     n 
  2  3.87    4.09     3.54  68      2  4.06    4.06    3.81    69 
  1  2.51    2.90     2.14  59    1  3.30    3.28    2.28    57 

 
 

           2  1    2  1 
2 48 19  67  2 48 18 66 
1 20 38  58  1 21 37 58 

 
       Clustering 1 vooraf aan de studententijd 

         ZD  OA     UV n 
2  4.05 3.93     3.50 68 
1  2.43   3.00     2.19 58  
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Bij inspectie van de overgang van de eerste fase naar de laatste fase blijkt dat deze 

herverdelingen relatief beperkt zijn. Ruwweg 44% van het totale aantal respondenten bleef 
in de HS- groep en 25% van het totaal in de lagere  groep. Zo bleef dus 69% van het totaal 
over de tijd heen in dezelfde hogere of lagere laag. Ongeveer 21% van de hele groep steeg 
van de lagere naar de HS- groep, en 11% ging van de hogere groep in de fase voor de 
studententijd naar de LS-groep in het latere leven. Dit kan overeenkomen met feitelijk op 
hetzelfde niveau zijn gebleven (zie figuur 2) of met een tussentijdse periode van toename 
gevolgd door een afname. 

Tegen de eenvoudige opvatting in van een algemeen patroon van ontwikkeling tot 
en met het 18e jaar, gevolgd door een verdere ontwikkeling van rijpheid en diepgang, is over 
het geheel van de drie fasen genomen een continue groeitendens gevonden op het niveau 
van de karakterfuncties. Verder is gevonden dat in iedere fase steeds twee verschillende 
niveaus van ontwikkeling kunnen worden onderscheiden.  

De groep met het hoogste scoring vooraf aan de studie (n = 68 van de 126; 54% van 
alle respondenten) komt nog enigszins overeen met wat men vaak aanneemt, namelijk dat 
rond het 18e jaar (dus bij aankomst voor de studie) mensen ‘in enige mate’ volwassen zijn, 
en daarna door ervaring zich nog verder ontwikkelen. Niet erg bekend is dat die 
ontwikkeling de hele karakterstructuur en verdere persoonlijkheidsontwikkeling betreft. 
Over deze aanvankelijke HS-groep is ook niet bekend dat 19% (13/67) in de loop van het 
leven naar de LS -groep in de laatste fase is overgegaan, wat overeenkomt met 11% van alle 
respondenten (13/123) (zie figuur 4). 

De initiële LS-groep is eveneens een omvangrijke groep (n = 58).  In het twee-bij-
twee diagram voor de analyses van de overgangen in de tijd van individuen van de LS-groep 
in de eerste fase naar de HS-groep in de derde fase, en omgekeerd, wordt n = 56 genoteerd. 
Dit verschil komt doordat dat sommige respondenten bepaalde enquêtevragen niet hebben 
ingevuld. De initiële LS-groep omvat 46% van alle respondenten, en is gekenmerkt door een 
enigszins beperkte persoonlijke ontwikkeling vooraf aan de studententijd. Voor een groot 
deel van hen komt ‘enige mate’ van volwassenheid pas tot ontwikkeling na de aankomst in 
de studentenwereld en vooral na de studententijd. Opvallend is dat er een goede kans 
bestaat dat studenten die bij aankomst zo laag scoren en vervolgens in de LS-groep blijven, 
het uiteindelijk in de fase na de studententijd er toch ‘in zekere mate mee eens’ (score 4) 
kunnen zijn dat zij zich wat betreft Zelfstandige Doelgerichtheid gedragen naar de 
voorgestelde norm (n = 31; 25% van alle respondenten). Bovendien kunnen zij uiteindelijk in 
fase 3 na de studententijd gemiddeld boven het ambigue niveau van ‘niet eens en niet 
oneens’ (score 3) uitkomen ten aanzien van de mate van leven naar de voorgestelde 
normen van Omgaan met Anderen en Universele Verbondenheid (figuur 3). De andere 25 
respondenten van de aanvankelijk laagst scorende groep (20% van alle respondenten) 
blijken in de fase na de studententijd tot de HS-groep te kunnen worden gerekend. Dit 
ontwikkelingspatroon van de LS-groep vooraf aan de studie lijkt minder algemeen bekend te 
zijn.  

Tegenover deze positieve berichten staat, zoals al gezegd, dat een kleine groep 
personen die aanvankelijk in de HS-groep (n = 67) startten, in de fase na de studie deel 
uitmaakte van de uiteindelijke LS-groep (n = 13; 11% van alle respondenten). 

Figuur 4 suggereert verder drie dingen over de fase van de studententijd. Deze 
hebben betrekking op de persoonlijkheid in de contexten van de studie en van de 
studentenvereniging. Allereerst, dat in deze tweede fase de aantallen van de personen in de 
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HS- en LS-groepen in beide sociale contexten nauwelijks van elkaar verschillen; ten tweede 
dat in de context van de studie de LS-groep aanzienlijk lagere niveaus van karakter kon 
ontwikkelen dan de HS-groep. De LS-groep kon dus minder mogelijkheden vinden om zich te 
gedragen naar de standaard of norm van de drie karakterdimensies dan de HS-groep. Ten 
derde dat de mogelijke ontwikkeling van de LS-groep in de overgang naar de 
studentenvereniging speciaal de ontwikkeling van Zelfstandige Doelgerichtheid betrof. Deze 
toename van Zelfstandige Doelgerichtheid in de context van de studentenvereniging kan 
zijn bevorderd bij een groot deel (37/58 = 64%) van de groep die vooraf aan de 
studententijd in dit opzicht enigszins beperkt functioneerde.  
 
3.1.5. Samenvatting en conclusie 
Iets meer dan de helft van de respondenten had vooraf aan de studententijd in enige mate 
een zelfstandige, maatschappelijk betrokken persoonlijkheid ontwikkeld. Voor iets minder 
dan de helft was de persoonlijkheid enigszins beperkt ontwikkeld. Niettemin was voor hen 
een inhaalslag mogelijk. Voor een deel van hen hield deze ontwikkeling na de studententijd 
een sprong naar de groep met hoogste karakterscores in. In de range van de LS-groep 
vooraf aan de studententijd kon in de context van de studentenvereniging al een eerste 
ontwikkeling worden doorgemaakt op het vlak van de Zelfstandige Doelgerichtheid. De 
ontwikkeling van Universele Verbondenheid bleef hierbij echter sterk achterop.  
Daarna volgde een meer verspreide ontwikkeling van de Universele Verbondenheid.  
De context van de studie lijkt over het algemeen geen stimulerende rol te hebben gespeeld 
op het punt van persoonlijkheidsontwikkeling. 

Een zeer kleine groep personen die aanvankelijk in de HS-groep startte, maakte in de 
fase na de studie deel uit van de LS-groep. Deze kleine groep is desondanks gemiddeld toch 
nog boven het ambigue niveau van ‘niet hogere en niet lagere’ persoonlijkheidsontwikkeling 
gebleven. 

Een centrale vraag is of de studie en de vereniging gedurende de studententijd een 
algemeen remmende en/of faciliterende rol hebben gespeeld bij de karakterontwikkeling. 
Het lijkt eerder zo dat een belangrijk aantal van de HS-groep vooraf aan de studententijd in 
de context van de studie een omgeving zagen waarin zij pasten, zonder zich op het punt van 
het karakter verder te ontwikkelen. Dat ‘passen’ gold waarschijnlijk ook voor de context van 
de studentenvereniging, waarin zij zich bovendien nog enigszins hoger zouden hebben 
ontwikkeld in Zelfstandige Doelgerichtheid en Omgaan met Anderen.  

Zoals al gezegd, van de initiële LS-groep heeft een belangrijk deel zich in de context 
van de studie niet voldoende kunnen realiseren en ontwikkelen. In de context van de 
studentenvereniging heeft echter de (enigszins anders samengestelde) LS-groep zich 
selectief beter kunnen realiseren en ontwikkelen dan in de fase voor de studententijd. Dit 
kan worden geconcludeerd op grond van de sterk toegenomen score voor speciaal 
Zelfstandige Doelgerichtheid, naast de ook wel nog toenemende score voor Omgaan met 
Anderen. De score voor Universele Verbondenheid bleef echter onveranderd laag.  

Verder blijkt dat de overgang van de studententijd naar de fase van het werkzame 
leven daarna algemeen is samengegaan met een toename van de gemiddelde scores van 
Zelfstandige Doelgerichtheid, Omgaan met Anderen en Universele Verbondenheid.  

Dit hele exposé over de bevindingen m.b.t. de drie karakterdimensies, gemeten met 
drie enquêtevragen, is nodig omdat het gebruik van deze vragen in de reünistenenquête 
geheel nieuw is. De validiteit van deze drie vragen wordt basaal gesteund aan de hand van 
de algemene stijging van de twee karakterscores Zelfstandige Doelgerichtheid en Omgaan 
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met Anderen gedurende de drie levensfasen, en de stijging van Universele Verbondenheid 
vooral in de latere fase van het leven. Dit komt overeen met kenmerken van de drie 
karakterdimensies van de ‘Temperament and Character Inventory’ (TCI) (Cloninger et al., 
1993). De bevindingen laten verder zien dat de persoonlijkheid gemeten met de schalen 
voor drie karakterdimensies  een meervoudig gelaagde structuur betreft. Dit komt overeen 
met de organisatie van de structurele gelaagdheid van persoonlijkheidsprofielen, zoals die 
zijn geconstrueerd op basis van hoge en lage scores op de drie karakterdimensies van de TCI 
(Josefsson et al., 2011).  

Gemiddeld ontwikkelt men zich binnen deze structuur van lager naar hoger, maar 
ook kan men op een bepaald niveau blijven en soms ook meer of minder lager scoren. 

De in het leven veranderende dynamiek van de relaties tussen de karakterdimensies 
binnen groepen van de hele persoonlijkheidsstructuur, zijn nieuwe kenmerken. Deze 
dynamiek komt tot uitdrukking in de overgang van afwezige en negatieve correlaties vooraf 
aan de studie naar positieve correlaties van de scores op de drie karakterdimensies daarna. 
Dit is geïnterpreteerd als een aanwijzing voor toenemende integratie van de drie 
karakterdimensies tijdens het leven. 

De data wijzen er op dat onder invloed van de studie en de studentenvereniging niet 
slechts één voor beide sociale omgevingen gelijke manier van functioneren tot ontwikkeling 
komt. Afhankelijk van deze twee sociale contexten en van eigen persoonlijkheid kunnen 
studenten verschillen in het gevoel en de idee dat zij zich naar eigen mogelijkheden en/of 
standaarden hebben kunnen realiseren.   

Het grootste verschil tussen de HS- en LS-groepen in de jongste fase berustte op een 
verschil in Zelfstandige Doelgerichtheid. De studentenvereniging kan hebben bijgedragen 
aan de ontwikkeling van deze Zelfstandige Doelgerichtheid bij een groot deel (64%) van de 
groep die vooraf aan de studententijd daarin enigszins beperkt was ontwikkeld. Dit ging niet 
samen met een overeenkomstige ontwikkeling van Universele Verbondenheid.  

Het grootste verschil tussen de HS- en LS-groepen in de studententijd en de HS- en 
LS-scorende groepen na de studententijd berustte op een verschil in Universele 
Verbondenheid. Dit komt overeen met de late ontwikkeling van de corresponderende 
subschaal van de dimensie ‘Self-Transcendence’ van de TCI (Cloninger et al., 1993). In de 
fase na de studententijd is dit verschil ten aanzien van Universele Verbondenheid niet meer 
zo aan de orde.   
 De hieronder (sectie 3.2.) beschreven resultaten van het onderzoek naar relaties met 
subgroepen op basis van verschil in persoonlijkheid tegen de achtergrond van een algemene 
ontwikkeling levert verdere steun op voor de validiteit van de structuur. Dit bijvoorbeeld, 
omdat de HS-groep in de fase na de studententijd sterker dan de LS-groep ‘met 
tevredenheid terug ziet’ op het werkzame leven. Dit kan corresponderen met de relatie 
tussen hoge scores op de drie karakterdimensies en gezondheid en tevredenheid  (Cloninger 
and Zohar, 2011) en aspecten van welzijn (Josefsson et al., 2011).  

 
3.2. Verschillen in responsen op enquêtevragen afhankelijk van de twee 
persoonlijkheidsgroepen (in de drie levensfasen en vier sociale contexten) 
Hierboven is de steun besproken voor de validiteit van de persoonlijkheidsstructuur, die 
hieronder zal worden gebruikt om de heterogeniteit van de antwoorden op enquêtevragen 
te verhelderen. De bedoeling is om via deze weg meer inzicht te verkrijgen in de 
heterogeniteit van degenen die in 1961 in Leiden zijn aangekomen en lid zijn geworden van 
de studentenvereniging LSC. De verwachting is dat zo een meer genuanceerd beeld dan tot 
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nu toe mogelijk was kan worden gepresenteerd van de betekenis die de studie en de 
studentenvereniging hebben gehad voor verschillende groepen van studenten die in 1961 
aankwamen. 
 
Figuur 5. 

 
In Figuur 5 is het hele model van de onderzochte relaties van het onderzoek 

weergegeven. In de bovenste rij zijn de stadia van de karakterontwikkeling (ook 
ontwikkeling van de persoonlijkheid genoemd) aangeduid. Per levensfase en sociale context 
worden steeds een HS-persoonlijkheidsgroep en een LS-groep onderscheiden.  
In de onderste rij van figuur 5 zijn de betreffende sociale contexten aangeduid. Daartussen 
in, tussen persoonlijkheid en sociale context, spelen zich verwachtingen en waarderingen af, 
die in de enquête zijn bevraagd. De verticale pijlen binnen een bepaalde fase zijn 
bidirectioneel om interactie aan te duiden. De pijlen van relaties die met verwachtingen of 
veronderstelde bijdragen in de tijd zijn verbonden zijn unidirectioneel.  

De hierna volgende secties 3.2.1 t/m 3.2.4 presenteren de resultaten van de 
analyses van verschillende responses afhankelijk van of responders tot de LS- of HS-
persoonlijkheidsgroep behoorden. Sectie 3.2.5. is speciaal gericht op de analyses die te 
maken hebben met de beoordeling van bijdragen van de studie (fase 2), de 
studentenvereniging (fase 2) en het latere werkzame leven (fase 3) aan competenties die 
nodig waren in de werkzame wereld (fase 3). Omdat het gedeeltelijk om een retrospectieve 
beoordeling vanuit de persoonlijkheidsontwikkeling na de studententijd gaat, worden in 
sectie 3.2.5. de resultaten besproken in relatie tot de tweedeling van de respondenten op 
basis van de persoonlijkheid in de fase na de studententijd.  

Omdat het echter voor een belangrijk deel ook gaat om mentale en gedragsmatige 
vaardigheden (competenties) die in fase 2 gevormd zijn, is de vraag naar de bijdrage van 
studie en studentenvereniging aan deze competenties ook geanalyseerd in relatie tot de 
tweedeling van de respondenten op basis van de persoonlijkheid in de fase van de 
studententijd zelf, namelijk in de contexten van de studie (sectie 3.2.2) en de 
studentenvereniging (3.2.3.)  

In figuur 5 zijn deze verschillende invalshoeken tot uitdrukking gebracht in:  

Structuur en ontwikkeling van hogere (H) en lagere (L) niveaus van persoonlijkheid, waardoor
verschillende interacties met sociale contexten, onder meer uitgedrukt in 

waarderingen en inschattingen van de bijdragen van de studie, LSC, en het werkzame leven
en aan de ontwikkeling van competenties voor het latere leven

fase 1Vooraf fase 2 Leidse studententijd fase 3 Na de studententijd

Persoonlijkheid H-studie

Persoonlijkheid H Persoonlijkheid L-studie Persoonlijkheid H

Persoonlijkheid L Persoonlijkheid H-LSC Persoonlijkheid L

Persoonlijkheid L-LSC

Achtergrond/verwachtingen waarderingen /verwachtingen waardering

Competenties

Studentenvereniging

Thuissituatie/School korter|langer lidmaatschap ‘Het Werkzame leven’

Studie vroeg afgebroken|afgerond
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a) de schuinvoorwaarts dalende pijlen vanuit de persoonlijkheidsgroepen van fase 2, die 
gericht zijn op de van de studentenvereniging en studie naar de competenties getrokken 
opwaartse pijlen, en 
b) de schuin-achterwaarts dalende pijlen van de persoonlijkheidsgroepen van fase 3, die 
gericht zijn op de van de studentenvereniging, studie en het werkzame leven naar de 
competenties getrokken opwaartse pijlen. 

Figuur 5 laat ook impliciet het verschil zien tussen de manier waarop het onderzoek 
van de enquête bij vorige jaargangen werd uitgevoerd. Het vorige onderzoek werd 
uitgevoerd zonder de horizontale rij van tweedelingen op basis van stappen in 
persoonlijkheidsontwikkeling, en zonder de daarmee samenhangende verticale pijlen, 
zonder rekening te houden met korter of lang lidmaatschap en/of de studie vroeg hebben 
afgebroken, en zonder rekening te houden met de geschatte bijdrage van de kant van de 
werksituatie aan de ontwikkeling van de competenties.    

Hieronder worden per levensfase (en context) de afzonderlijke relaties besproken 
tussen LD- en HS-groepen en verschillende antwoorden op enquêtevragen. Het doel is de 
heterogeniteit in de antwoorden gedeeltelijk te herleiden tot de sfeer van 
karakterontwikkeling. Bij deze herleiding is verrekend voor de bijdragen van de kant van 
korter of lang lidmaatschap, en de studie vroeg hebben afgebroken versus de studie hebben 
afgerond. Zoals gezegd, deze verrekening was aanvankelijk bedoeld om rekening te houden 
met de duur van het verblijf van studenten in hun specifieke omgevingen, zoals de studie en 
de studentenvereniging. De achterliggende veronderstelling was dat iets leren zich speciaal 
in een sociale interactie ontwikkelt. Relaties met de persoonlijkheid zouden beter tot 
uitdrukking kunnen komen, als met de duur van zulke interacties rekening werd gehouden. 
Bij onderzoek bleek echter dat de tweedeling naar korter of lang lidmaatschap een 
zelfstandige categorie opleverde waarmee een grote serie verhoogde antwoord-scores was 
geassocieerd. Deze serie contrasteerde bovendien in zekere mate met de serie verhoogde 
antwoord-scores die geassocieerd bleek met de tweedeling in HS- versus LS-
persoonlijkheidsgroepen. 

Voordat deze bevindingen worden besproken volgt hier eerst het resultaat van een 
onderzoekje naar de mate waarin de tweedeling van de groep respondenten naar korter of 
lang lidmaatschap (Q4.03, tabel 29) overeenkomt met de tweedeling op basis van HS- 
versus LS-persoonlijkheidsgroepen in de context van de studentenvereniging of in de fase 
na de studententijd. Deze tweedeling op basis van korter of lang lidmaatschap  was niet 
significant verbonden met de tweedeling op basis van verschil in persoonlijkheid in de 
context van de studentenvereniging of in de context van het leven na de studententijd. 
korter lidmaatschap kwam voor in 28% van de LS-groep in de context van de 
studentenvereniging, en in 33%  van de HS- groep (31% van het geheel; Chi-kwadraat; p= 
0.6582). Na de studententijd werd de zelfde afwezigheid van een relatie met de twee 
persoonlijkheidsgroepen gevonden. korter lidmaatschap kwam voor bij 27% van de LS-en 
32,5%  van de HS- groep (30.4% van het geheel; Chi-kwadraat; p = 0.6326). 
 
Conclusie 
Figuur 5. zet schematisch de in deze studie onderzochte relaties uiteen tussen de 
tweedelingen op basis van HS- en LS-groepen en tal van antwoorden op andere 
enquêtevragen. Naast  de tweedelingen op basis van persoonlijkheid zijn tweedelingen 
geïntroduceerd op basis van vroeg afgebroken versus afgeronde studie en korter versus lang 
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lidmaatschap. Er is geen verband gevonden tussen korter of lang lidmaatschap en LS- en HS-
persoonlijkheidsgroepen. 
  
3.2.1. Verschillen in achtergronden en verwachtingen met betrekking tot studeren in 
Leiden, van de kant van de twee persoonlijkheidsgroepen vooraf aan de studententijd 
 
Achtergrond van gezindte en opleiding van vaderskant  (tabel Ia) 
Van vaders kant speelde zowel gezindte als opleiding een rol. De HS-persoonlijkheidsgroep 
was geassocieerd met een in verhouding hoger aantal vaders met een expliciete kerkelijke 
gezindte (Protestants en Rooms Katholiek) dan de LS-groep. Ook had de HS-groep p een in 
verhouding een hoger aantal vaders met een HBO-opleiding (en niet-significant met Mulo 
en HBS), tussen universitair en lager onderwijs in, dan de LS-persoonlijkheidsgroep.  

De achtergrond van moeders kant (gezindte en opleiding) was niet met  
verschil in persoonlijkheidsontwikkeling geassocieerd. De leeftijd van aankomst was ook 
niet daarmee verbonden.  
 
Verwachtingen van Leiden, de studierichting en de studentenvereniging (tabel Ib) 
De HS-groep vooraf aan de studententijd verschilde van de LS-groep in de reden om naar 
Leiden te gaan. Dit betrof de verwachting van de ‘kwaliteit van de studierichting’. Deze 
groep verschilde verder op het punt van drie persoonlijke argumenten voor de keuze van de 
studierichting:  ‘inhoudelijke geïnteresseerd(heid) in de studierichting’,  ‘omdat ik  daarin 
mijn beroep wilde uit oefenen’, en dat de studierichting ‘mij leuk leek en ik geen andere 
voorkeur had’.  ‘Beïnvloeding door familie en/of ouders’ was bij de HS-groep ‘niet 
significant’ (p < 0.1) verhoogd. 
De HS-groep verschilde verder van de LS-groep op het punt van de  overweging om lid van 
de studentenvereniging LSC te worden, namelijk ‘vanwege het brede aanbod van 
activiteiten’. 
 
Tabel Ia. Verschillen in achtergronden (linker kolom) van HS- en LS-
persoonlijkheidsgroepen vooraf aan de studententijd  (Analyse: logistische regressie). 
Liggend streepje = geen significantie. Leeg vak =  statistische resultaten worden in rijen 
hieronder t.a.v. afzonderlijke enquêtevragen gepresenteerd. 

   lager versus hoger scorende 
persoonlijkheids- 
groep vooraf aan de studie  

 

   t/ F  p  
Q1.03 Leeftijd bij aankomst  - -  
Q1.04 Kerkelijke gezindte van de vader 

van huis uit  
    

 RK of Protestant versus Geen  t = 2.153 0.031  
Q1.10 Hoogste opleidingsniveau van de 

vader  
    

 HBO  t = 2.282 0.023  
 Mulo  t = 1.894 0.058 ns 

 HBS   t = 1.772 0.076 ns 
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Tabel Ib. Verschillen in verwachtingen met betrekking tot studeren in Leiden van de kant 
van de twee persoonlijkheidsgroepen vooraf aan de studententijd 
Verwachtingen van studeren in Leiden in linker kolom (Analyse: MANOVA) 

   lager versus hoger scorende 
persoonlijkheids- 
groep vooraf aan de studie  

 

   t/ F p  
Q2.02 Overwegingen van invloed op 

besluit in Leiden te gaan studeren 
    

 ‘Kwaliteit van de studierichting’  F =13.017  0.00047  

Q2.04 Overwegingen van invloed op de 
keuze van de studierichting 

    

 ‘inhoudelijk geïnteresseerd in de 
studierichting’ 

 F=17.804  0.023  

 ‘omdat ik daarin mijn beroep 
wilde uitoefenen’ 

 F= 7.8099 0.0063  

 Deze leek me leuk en ik had geen 
andere voorkeur 

 F= 5.238 0.024  

 studiekeuze beïnvloed door 
familie en/of ouders   

 F= 3.6892 0.058 ns 

Q2.06 Overwegingen van invloed op 
keuze van LSC lid te worden 

    

 ‘vanwege het brede aanbod van 
activiteiten’ 

 F =9.7276    0.0023  

 
Conclusie Op het vlak van gezindte en opleiding van de vader had de HS-
persoonlijkheidsgroep vaker een kerkelijke gezindte en een hoger hoogste opleidingsniveau 
onder het niveau van universitaire opleiding en gymnasium. Veel van de argumenten van de 
HS-groep veronderstellen een zekere mate van geïnformeerd en/of geïnteresseerd zijn. Op 
geen enkel antwoord scoorde de LS-groep sterker positief dan de HS-groep. 
  
3.2.2. Verschillen in waarderingen van de studie  afhankelijk van de twee 
persoonlijkheidsgroepen in de context van de studie,  rekening houdend met vroeg 
afgebroken versus afgeronde studie 
 
Verschillen in waarderingen van de studie (tabellen IIa en IIb) 
De HS-groep in de context van de studie had sterker dan de LS-groep het idee dat de studie 
had ‘voldaan aan de verwachtingen’. Deze HS-groep had ook sterker het idee dat via de 
studie interesse en inzicht was gestimuleerd ten aanzien van wetenschappelijk denken, 
maatschappelijke ordening en kunst/cultuur (en niet-significant in levensfilosofie/geloof).  

De HS-persoonlijkheidsgroep had ook sterker dan de LS-groep het idee dat de studie 
had bijgedragen aan competenties voor het latere leven (Q6.13a). Met name betrof dat: 
verwerven van vakkennis, verkrijgen van kennis van de maatschappij, kritisch leren denken 
en leren schrijven.  
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(Niet-significant verhoogde hogere positieve waarderingen van de bijdrage van de studie 
werden geuit ten aanzien van leren presenteren in het openbaar, leren 
onderhandelen/overtuigen, en leren leiding geven.) 
 
Tabel IIa. Verschillen in waarderingen van de studie afhankelijk van de twee 
persoonlijkheidsgroepen in de context van de studie,  rekening houdend met vroeg 
afgebroken versus afgeronde studie. Aspecten van de studie (linker kolom)  
 

  vroeg afgebroken 
versus afgeronde 
studie 

 lager versus hoger scorende 
persoonlijkheids- 
groep in context van de 
studie 

 

  t p  t  p  
Q3.17 In hoeverre heeft de 

studie voldaan aan je 
verwachtingen 

3.840   0.000120  4.129 0.000063  

Q3.20 In hoeverre is je 
interesse en inzicht (in 
vier gebieden) 
gestimuleerd via je 
studie 

      

 wetenschappelijk 
denken 

- -  3.165 0.0020  

 maatschappelijke 
ordening 

- -  4.231 0.000055  

 kunst/cultuur    2.284 0.024  
 levensfilosofie/geloof -1.785 0.077 ns 1.830 0.070 ns 

Q5.06 Psychische 
ontregeling in engere 
zin 

- -  - -  

 
Tabel IIb. Verschillen in waarderingen van de geschatte bijdragen van de studie aan de 
verwerving van latere competenties (Q6.13a), van de kant van HS- en LS-
persoonlijkheidsgroepen in de context van de studie, rekening houdend met vroeg 
afgebroken versus afgeronde studie. 

  vroeg afgebroken 
versus afgeronde 
studie 

 lager versus hoger 
scorende 
persoonlijkheids- 
groep in context van de 
studie  

 

  t p  t p  
1 verwerven van vakkennis - -  3.134 0.0022  
2 verkrijgen van kennis van de 

maatschappij 
- -  2.444 0.016  

3 kritisch leren denken - -  3.755 0.00027  
4 leren schrijven -1.852 0.066 ns 2.399 0.018  
5 leren presenteren/spreken in het 

openbaar 
- -   1.836  0.069 ns 

6 leren onderhandelen/overtuigen - -   1.828  0.070 ns 

7 leren omgaan met mensen/sociale 
vaardigheden 

- -  - -  

8 leiding leren geven - -  1.873 0.064 ns 

9 leren organiseren - -  - -  
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Conclusie 
De resultaten van de analyse van verschillen in waardering van de studie op basis van 
verschillen in persoonlijkheid heeft betekenisvolle verschillen gevonden, die de herkomst 
van heterogeniteit van de scores verhelderen. Opvallend zijn de mate van tevredenheid 
over de studie, de brede culturele stimulering die via de studie is ervaren, en de bijdrage 
aan de ontwikkeling van kennis van verschillende aard, kritisch leren, en schrijven. Op al 
deze gebieden kende de HS-groep een sterkere rol toe aan de studie dan de LS-groep.  

De vraag naar de relatie tussen de studie en later benodigde competenties (Q6.13a) 
is in de enquête geplaatst in de fase van het leven na de studententijd, vermoedelijk vanuit 
het idee dat de huidige reünisten zich die samenhang direct kunnen bedenken vanuit hun 
actuele manier van in het leven staan. In dit onderzoek is deze vraag ook 
dienovereenkomstig vanuit het perspectief van de persoonlijkheid na de studententijd 
geanalyseerd (zie subsectie 3.2.5). Niettemin is die zelfde vraag ook hier in deze sectie 3.2.2 
geanalyseerd vanuit het perspectief van de persoonlijkheid in de context van de studie. 

 Dit is gedaan vanuit de veronderstelling dat om die vraag nu te kunnen 
beantwoorden men zich via autobiografisch geheugen moet verplaatsen naar de fase van de 
studententijd. De reden daarvoor is dat men zich zo concreet mogelijk de sociale context 
van de studie moet kunnen voorstellen waarin de betreffende competenties in sociale 
interacties zijn ontwikkeld. Omdat hetzelfde onderzoek vanuit het perspectief van 
persoonlijkheidsverschil na de studententijd minder verschil in geschatte bijdragen oplevert 
van de kant van de studie, wordt deze veronderstelling bevestigd. 
 
3.2.3. Verschillen in waarderingen van de studentenvereniging afhankelijk van de twee 
persoonlijkheidsgroepen in de context van de studentenvereniging, gecorrigeerd voor 
korter of lang lidmaatschap 
 
Verschillen in waarderingen van de studentenvereniging afhankelijk van de twee 
persoonlijkheidsgroepen in de context van de studentenvereniging, rekening houdend 
met korter of lang lidmaatschap (tabellen IIIa en IIIb) 
De HS-persoonlijkheidsgroep in de context van de studentenvereniging had sterker dan de 
LS-groep het idee dat de groentijd had bijgedragen aan leren voor jezelf op te komen. 
Deze HS-groep had ook sterker het idee dat via de studentenvereniging  interesse en inzicht 
was gestimuleerd ten aanzien van wetenschappelijk denken en levensfilosofie/geloof ) 
(tabel IIIa). (Niet-significante positievere waarderingen kreeg de studentenvereniging ten 
aanzien van een goed beeld krijgen van de mogelijkheden van de vereniging via de 
groentijd, stimulans om beter te studeren, leren organiseren, en inzicht in maatschappelijke 
ordening.)  

De HS-groep had bovendien sterker dan de LS-groep het idee dat de 
studentenvereniging had bijgedragen aan competenties voor het latere leven 
(Q6.13b)(tabel IIIb). Met name betrof dat: verwerven van vakkennis, verkrijgen van kennis 
van de maatschappij, en kritisch leren denken. Deze verschillen zijn gevonden ondanks de 
sterke mate waarin die bijdragen van de vereniging ook werden toegekend door de groep 
met lang lidmaatschap van de vereniging.  

Zoals hierboven is besproken is het verschil in de bijdrage van de studie aan 
competenties geanalyseerd vanuit het perspectief van het verschil in de persoonlijkheid die 
zich kon ontwikkelen in diezelfde context van de studie. Vanuit het perspectief van de 
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persoonlijkheid ontwikkeld in de context van de studentenvereniging blijkt nu dat de iets 
anders samengestelde HS-groep meer dan de LS-groep aan de vereniging dezelfde hogere 
waarderingen toekent met betrekking tot haar bijdragen aan op één na dezelfde 
competenties.  

Hieronder zal blijken dat, als dezelfde analyse wordt herhaald vanuit het perspectief 
van verschil tussen de HS- en LS-persoonlijkheidsgroepen die zijn ontwikkeld na de 
studententijd, het verschil in bijdragen van de kant van de studentenvereniging een stuk 
minder wordt ingeschat. Alleen verkrijgen van kennis van de maatschappij zou dan nog 
sterker door de vereniging zijn bevorderd.  
 
Tabel IIIa. Verschillen in waarderingen van aspecten van de studentenvereniging 
afhankelijk van de twee persoonlijkheidsgroepen in de context van de 
studentenvereniging, gecorrigeerd voor korter of lang lidmaatschap. Aspecten van de 
studentenvereniging in linker kolom. 

  korter versus lang 
lidmaatschap 

 lager versus hoger scorende 
persoonlijkheids- 
groep in context van de 
studentenvereniging 

 

  t/z p  t/z p  
Q2.07 Lidmaatschap van andere 

vereniging  
      

 Augustinus, - -  - -  
 NCSV/ VCSB - -  - -  
Q4.02 Beoordeling van de 

groentijd  
      

1 veel mensen leren kennen 1.873 0.063 ns - -  
2 een goed beeld krijgen van 

de mogelijkheden van de 
vereniging 

2.103 0.038  1.660 0.0994 ns 

3 allemaal op gelijk niveau 
beginnen 

1.873 
 

0.064 ns - -  

4 leren voor jezelf op te 
komen 

- -  2.577 0.011  

5 leren omgaan met het idee 
van jaarverschil op Sociëteit 

2.323  0.022  - -  

Q4.12 Het gevoel waarmee men 
meestal naar de Sociëteit 
ging 

9.8871 
 
 

<0.001 
 

 - -  

Q4.19 Ter afronding vragen naar 
hoe belangrijk de 
vereniging was  

      

 positieve betekenis van het 
LSC 

11.037  <0.001 
 

 - -  

 de jaarclub 6.033 <0.001 
 

 - -  

 het studentenhuis 2.105  0.037  - -  
Q4.20 Welke aspecten van LSC 

waren voor jou van 
betekenis? 

      

 sociale contacten buiten de 
studie 

z = 1.864 0.062 ns    

 het sociëteitsleven   z = 4.866 <0.001 
 

    



 41 

 opvang en steun - -  - -  
 stimulans om beter te 

studeren 
- -  1.942 0.052 ns 

 bestuurlijke ervaring z = 2.215 0.027  - -  

 leren organiseren z = 2.279   0.023  1.942 0.052 ns 

 leren omgaan met mensen
  

z = 2.272 0.023  - -  

 ontwikkelen van 
gespreksvaardigheden en 
debatteren 

z = 2.547 0.011     

 sportactiviteiten - -     
 verdieping en verbreding 

van  
belangstelling voor 
maatschappelijke  
en politieke onderwerpen 

z = 1.696 0.090 ns - -  

 Interesse in cultuur - -     
 geen toegevoegde waarde  z =-3.838 0.00012  - -  
Q4.24 In hoeverre is via LSC 

interesse en  
inzicht  
gestimuleerd in: 

      

 wetenschappelijk denken t  =3.101  0.0024  t = 2.646 0.0092  
 maatschappelijke ordening t = 3.514 0.00062  t= 1.957 0.053 ns 

 kunst/cultuur t = 3.263 0.0015  - -  
 levensfilosofie/geloof t =3.294 0.0013  t = 2.076 0.040  
Q5.06 Psychische ontregeling in 

engere zin 
z = 2.125 0.034  - -  

 
Tabel IIIb. Verschillen in waarderingen van de geschatte bijdragen van de 
studentenvereniging aan de verwerving van latere competenties (Q6.13b) (linker kolom)  
afhankelijk van de twee persoonlijkheidsgroepen in de context van de 
studentenvereniging, gecorrigeerd voor het effect van korter of lang lidmaatschap 
 

  korter of lang 
lidmaatschap 

 lager versus hoger 
scorende 
persoonlijkheids- 
groep in 
context van de 
studentenvereniging  

 

  t p  t p  
1 verwerven van vakkennis - -  2.391 0.019  
2 verkrijgen van kennis van de 

maatschappij 
3.762   0.00023  2.761 0.0067  

3 kritisch leren denken 4.263 <0.001 
 

 2.659 0.0090  

4 leren schrijven 2.053 0.042  - -  
5 leren presenteren/spreken in het 

openbaar 
3.472 0.00073  - -  

6 leren onderhandelen/overtuigen 4.094 <0.001  - -  
7 leren omgaan met mensen/sociale 

vaardigheden 
3.192 0.00181  - -  

8 leiding leren geven 4.390 <0.001  - -  
9 leren organiseren 5.437 <0.001  - -  
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Waardering van de studentenvereniging afhankelijk van korter versus lang lidmaatschap, 
rekening houdend met de afhankelijkheid van de persoonlijkheid.   
De groep met lang lidmaatschap vond meer dan de groep met korter lidmaatschap dat de 
groentijd een ‘goed beeld gaf van de mogelijkheden van de studentenvereniging’, en je 
leerde ‘omgaan met het idee van jaarverschil op Sociëteit’.  

De groep met lang lidmaatschap ging met een positiever gevoel naar de sociëteit, en 
had ook een meer positieve waardering voor het LSC en de jaarclub, en (op nipt significante 
manier) voor het studentenhuis.  

Andere verschillen ten opzichte van de groep met korter lidmaatschap betroffen: 
positievere beleving van het sociëteitsleven, bestuurlijke ervaring op doen, leren 
organiseren, leren omgaan met mensen, en het ontwikkelen van gespreksvaardigheden en 
debatteren, naast de afwijzing dat de vereniging ‘geen toegevoegde waarde’ zou hebben. 

De groep met lang lidmaatschap had tenslotte ook meer waardering voor de 
vereniging op grond van bijdragen aan interesse en inzicht in: wetenschappelijk denken, 
maatschappelijke ordening, kunst en cultuur, en levensfilosofie/geloof. (Onafhankelijk van 
de hierboven al genoemde stimulering van wetenschappelijk denken en 
levensfilosofie/geloof vanuit het perspectief van de HS-persoonlijkheidsgroep.) 

De groep met lang lidmaatschap had ook een hogere inschatting van de bijdrage van 
de studentenvereniging aan de verwerving van competenties. (Rekening houdend met de 
rol van de HS-persoonlijkheidsgroep ten aanzien van de geschatte bijdragen aan verwerven 
van vakkennis, verkrijgen van kennis van de maatschappij, en kritisch leren denken, zie 
boven). Die hogere inschatting door de groep met lang lidmaatschap betrof alle 
competenties behalve leren van vakkennis.  

Tegenover al deze meer positieve waarderingen van de studentenvereniging door de 
groep met lang lidmaatschap staat dat ‘psychische ontregeling’ frequenter bleek te zijn 
opgetreden in deze groep in vergelijking met de groep met korter lidmaatschap. Dit kan iets 
zeggen over aanpassingsdruk. Het zou er ook mee te maken kunnen hebben dat degenen 
die niet hebben deelgenomen aan de enquête in een relatief hoge mate psychische 
ontregelingen hebben gehad.  
 
Conclusie 
Er is een grote serie verschillen gevonden tussen de waarderingen van de groep met lang 
lidmaatschap en de groep met korter lidmaatschap. Dat zegt waarschijnlijk dat degenen die 
lid bleven het idee moeten hebben gehad dat zij zonder de vereniging veel van wat er 
genoemd is zouden missen, en dat degenen die kort lid zijn gebleven geen ervaring hebben 
gehad met deze positieve zaken.  
De sterkte van de significantie van de verschillen in waardering van de studentenvereniging 
zegt veel over de validiteit van het onderscheid tussen respondenten naar korter of lang 
lidmaatschap.  Maar dat is geen groot nieuws. Het zegt verder iets over kennelijke 
mogelijkheden om binnen de vereniging verschillende soorten van  leerervaringen op te 
doen.  

Een beperking van de enquête blijkt dat al deze ervaringen niet zijn vergeleken met 
leersituaties elders, in andere sociale contexten, met mogelijk dezelfde positieve 
waardering als gevolg.  Er zou dus nog een enquêtevraag moeten worden ontwikkeld, die 
vraagt naar of men elders naast en na de studentenvereniging soortgelijke ervaringen heeft 
gehad. 
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3.2.4.  Verschillen in de huidige waarderingen van het hele Leidse leven, het LSC, de 
jaarclub, het werkzame leven, waarden van het leven, en zelfbewustzijn, vanuit het 
perspectief van de HS- en LS-persoonlijkheidsgroepen in de fase na de studententijd, 
verrekend voor korter of lang lidmaatschap 
De leden van de HS-persoonlijkheidsgroep in de fase na de studententijd hadden in 
vergelijking met de LS-groep sterker het idee dat het ten aanzien van de vereniging goed 
was om ‘tradities en mores binnen de vereniging aan te passen als buiten de vereniging 
opvattingen en omstandigheden veranderen’. Tevens dat zij meer ‘met tevredenheid 
konden terugkijken op het werkzame leven, en dat zij beter ‘goed’ hadden kunnen oordelen 
over hun ‘zelfbewustzijn en zelfinzicht’ in de context van de studie en de fase na het 
studentenleven, maar niet speciaal in de context van de studentenvereniging. Bovendien 
beoordeelden zij de hele Leidse tijd in sterkere mate positief dan de LS-
persoonlijkheidsgroep. Al met al hadden zij mogelijk een wat bredere betrokkenheid en 
groter sociaal en historisch aandachtsgebied dan de LS-groep, waardoor ook mogelijk een 
grotere mate van tevredenheid met hun plaats in het werkzame leven. 

De groep met lang lidmaatschap vond vanuit het huidige perspectief in vergelijking 
met de groep met korter lidmaatschap dat zij er meer voor zijn om ‘tradities en mores 
binnen de vereniging in stand te houden’, meer op een ‘bepaald moment zijn gaan leiding 
geven’, op een meer positieve manier met de kennis van nu ‘terugkijken op het LSC,’ ‘in het 
werkzame leven meer voordeel hebben gehad van het feit lid te zijn geweest’, nu ‘meer 
contacten hebben die gerelateerd zijn aan LSC, de jaarclub en de beroepsuitoefening’, maar 
niet aan het studentenhuis, en dat zij nu ‘meer belang hechten aan de jaarclub’ dan de 
groep met korter lidmaatschap. 

Bovendien hebben zij meer ‘zelfbewustzijn en zelfinzicht in de context van de 
studentenvereniging’, maar niet in de context van de fase voor de studententijd, de context 
van de studie, of de fase na de studententijd. Met andere woorden, lang lidmaatschap gaat 
samen met waarderingen ten aanzien van de studentenvereniging, de studie en de fase na 
de studententijd die complementair zijn ten opzichte van de waarderingen van de groep 
met hogere karakterscores in de fase na de studententijd.  

Tenslotte waardeerde de groep lang lidmaatschap net als de groep met hogere 
karakterscores de hele Leidse tijd meer positief dan de groepen met korter lidmaatschap en 
met minder hoge karakterscores.  
 
Tabel IV. Verschillen in de huidige waarderingen van het hele Leidse leven, het LSC, de 
jaarclub, het werkzame leven, waarden van het leven, en zelfbewustzijn, vanuit het 
perspectief van de HS- en LS-persoonlijkheidsgroepen in de fase na de studententijd, 
verrekend voor korter of lang lidmaatschap 
 

Vraag  korter versus lang 
lidmaatschap 
 

 lager versus hoger scorende 
persoonlijkheids- 
groep na studententijd   

 

  t P  t p  
Q4.22a Ik ben er voor om 

tradities en mores 
binnen de vereniging 
in stand te houden 

3.241  0.0015  - -  

Q4.22b Ik ben er voor om 
tradities en mores 
binnen de vereniging 

- -  2.169 0.032  
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aan te passen als 
buiten de vereniging 
opvattingen en 
omstandigheden 
veranderen 

Q6.09b Ben je op een bepaald 
moment gaan leiding 
geven 

2.783 0.0063  - -  

Q4.21 Tenslotte willen we 
graag weten hoe je 
met de kennis van nu 
terugkijkt op het LSC 

7.960 <0.001 
 

 - -  

Q6.14 In hoeverre heb je in je 
werkzame leven 
voordeel gehad …. van 
het feit dat je lid bent 
geweest 

3.136 
 

0.0020  - -  

Q6.18 Hoe kijk je terug op je 
werkzame leven? 

      

 met tevredenheid - -  2.486 0.014  
 wat ik had verwacht - -  - -  
 meer dan ik had 

verwacht 
- -  - -  

Q7.02 Als je je huidige sociale 
netwerk (sociale 
contacten en 
vriendschappen) 
indeelt in 
onderstaande 
herkomsten,  geef dan 
het belang aan van 
contacten gerelateerd 

      

 aan studie - -  - -  
 aan LSC 6.231 <0.0001  - -  
 jaarclub 5.711 <0.0001  - -  
 studentenhuis - -  - -  
 Beroeps-uitoefening -2.777 

 
0.0064  - -  

Q7.04 Hoe belangrijk is het 
contact met je jaarclub 
voor jou?  

5.885 < 0.001 
 

 - -  

Q7.09 Ik wil aan de generatie 
van onze 
(klein)kinderen de 
volgende (vijf) 
waarden doorgeven   

- -  - -  

 5)Cultuur- 
overdracht/ traditie 

-1.787 0.079 ns - -  

Q7.09c4 Zelfbewustzijn en 
zelfinzicht mbt: 

      

 Fase voor de 
studententijd 

- -  - -  

 Context van de 
vereniging 

2.422 0.017  - -  

 Context van de studie - -  3.268 0.0014  
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 Fase na de 
studententijd 

- -  3.947    0.00013  

Q7.11 Welk cijfer geef je je 
hele Leidse tijd? 

3.685  0.00035  2.846 0.0053  

 
Conclusie Al met al hadden respondenten van de HS-persoonlijkheidsgroep in vergelijking 
met de LS-persoonlijkheidsgroep een wat bredere betrokkenheid en groter sociaal en 
historisch aandachtsgebied, en een grotere mate van tevredenheid over hun plaats in het 
werkzame leven. Dit zou kunnen passen bij de hogere score van Universele Verbondenheid.  

De groep met lang lidmaatschap had onafhankelijk hiervan sterker dan de groep met 
korter lidmaatschap een positief waarderende binding aan tal van aspecten van de 
studentenvereniging.  

Meer specifiek dan in de conclusie van het vorige hoofdstuk (zie 3.2.3.) rijst de vraag 
of de respondenten van de groep met korter lidmaatschap niet in vergelijkbare mate elders 
sterke bindingen hebben opgedaan, zoals aan vrienden, organisaties, instellingen, etc. Een 
aanwijzing in die richting is gevonden na verrekening voor de bijdragen van de kant van het 
werkzame leven aan de negen competenties (zie 3.2.5.) 
 
3.2.5. Verschillen in waardering van de bijdrage van de studie (Q6.13a) en de bijdrage van 
de studentenvereniging (Q6.13b) aan de ontwikkeling van later benodigde competenties, 
en de percentueel beoordeelde bijdragen van beide samen met de bijdragen van het 
werkzame leven (Q6.13pre), afhankelijk van de twee persoonlijkheidsgroepen van na de 
studententijd en rekening houdend met vroeg afgebroken versus afgeronde studie en 
korter of lang lidmaatschap van de studentenvereniging. 
De nuanceringen door verschil in persoonlijkheid van de afzonderlijk geschatte bijdragen 
van de studie en van de studentenvereniging aan de genoemde competenties, en de 
nuancering door verschil in persoonlijkheid van hun percentueel geschatte bijdragen samen 
met die van het werkzame leven worden hieronder in drie subsecties besproken. 

In de eerste twee analyses is alleen gecorrigeerd voor het effect van korter versus 
lang lidmaatschap. In de laatste analyse is ook gecorrigeerd voor het effect van vroeg-
afgebroken versus afgeronde studie. 
 
3.2.5.1 Verschillen in waardering van de bijdrage van de studie aan de ontwikkeling van 
later benodigde competenties afhankelijk van de twee persoonlijkheidsgroepen van na de 
studententijd (Q6.13a,Tabel Va), rekening houdend met het effect van korter of lang 
lidmaatschap van de studentenvereniging op deze waarderingen. 
De HS-persoonlijkheidsgroep in de context van de fase na de studententijd had sterker dan 
de LS-groep het idee dat de studie een bijdrage had geleverd aan twee competenties: het 
verwerven van vakkennis en leren omgaan met mensen/sociale vaardigheden (Va).   

Korter versus lang lidmaatschap van de studentenvereniging was, net als vroeg 
afgebroken versus afgeronde studie in eerdere analyses (IIb) (waarin gecorrigeerd was voor 
de tweedeling van de persoonlijkheid in de context van de studie) niet geassocieerd met 
een verschil in waardering van de rol van de studie. 

Vergeleken met de sterke rol van de tweedeling van de persoonlijkheid in de context 
van de studie, was de rol van de tweedeling van de persoonlijkheid in de context van de fase 
na de studententijd beperkt, en deels ook van andere aard. De HS-persoonlijkheidsgroep in 
de context van de studie (zie tabel IIb) vond in vergelijking met  de LS-
persoonlijkheidsgroep, dat naast het verwerven van vakkennis ook nog het verkrijgen van 
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kennis van de maatschappij, kritisch leren denk en leren schrijven door de studie waren 
bevorderd. Het leren omgaan met mensen/sociale vaardigheden, dat met de HS-groep van 
na de studententijd is geassocieerd (zie Va), hoorde er daarentegen volgens de HS-
persoonlijkheidsgroep in de context van de studie niet bij (IIb). De tweedeling naar 
persoonlijkheid na de studententijd lijkt dus minder differentiërend op het punt van de 
beoordelingen van de bijdragen van de studie aan de negen competenties. Leren van 
vakkennis en omgaan met mensen worden meer toegerekend aan de studie door deze 
latere HS-groep, terwijl de groep met lang lidmaatschap op geen enkele manier een 
sterkere of zwakkere bijdrage van de studie aan enige competentie toeschrijft. 
 
Tabel Va. Verschillen tussen de waarderingen van de bijdragen van de studie aan de 
verwerving van latere competenties (Q6.13a) (linker kolom) van de kant van HS- en LS-
persoonlijkheidsgroepen in de fase na de studententijd, rekening houdend met het effect 
van korter of lang lidmaatschap op deze waarderingen. 
 

  korter versus langer  
lidmaatschap 
 

 lager versus hoger 
scorende 
persoonlijkheids- 
groep na 
studententijd 

 

  t p  t p  
1 verwerven van vakkennis - -  2.427 0.017  
2 verkrijgen van kennis van 

de maatschappij 
- -  - -  

3 kritisch leren denken - -  - -  
4 leren schrijven - -   -  
5 leren presenteren/spreken 

in het openbaar 
- -  - -  

6 leren 
onderhandelen/over-
tuigen 

- -  - -  

7 leren omgaan met 
mensen/sociale 
vaardigheden 

- -  2.123 0.036 
 

 

8 leiding leren geven - -  - -  
9 leren organiseren - -  - -  

 
Conclusie De bevindingen ten aanzien van de bijdragen van de studie aan de latere 
competenties ondersteunen in zeer beperkte mate een rol voor verschil in de 
persoonlijkheidsstructuur in deze laatste fase. Lang versus korter lidmaatschap blijkt geheel 
niet te differentiëren.  
 
3.2.5.2. Verschillen in waardering van de bijdrage van de studentenvereniging aan de 
ontwikkeling van later benodigde competenties afhankelijk van de HS- en LS-
persoonlijkheidsgroepen na de studententijd (Q6.13b; Tabel Vb) rekening houdend met 
het effect van korter of lang lidmaatschap op deze waarderingen 
 De HS-groep in de context van de fase na de studententijd had sterker dan de LS-groep de 
mening dat ten aanzien van het leren van de later benodigde competenties, de 
studentenvereniging op één punt een bijdrage had geleverd. Dat betreft het verkrijgen van 
kennis van de maatschappij.  
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Vergeleken met de ten aanzien van drie competenties differentiërende rol van de 
tweedeling naar persoonlijkheid in de context van de studentenvereniging (tabel IIIb) was 
de differentiërende rol van de tweedeling op basis van persoonlijkheid in de fase na de 
studententijd beperkt. Die eerder gevormde HS-persoonlijkheidsgroep in de context van de 
studentenvereniging vond meer dan de LS-groep dat naast het verkrijgen van kennis van de 
maatschappij, ook verwerven van vakkennis, en kritisch leren denken via de vereniging was 
bevorderd (tabel IIIb). Vanuit het perspectief van de latere HS-groep vielen de hogere 
waarderingen van deze laatste twee bijdragen van de vereniging dus af. 

Verder blijkt uit tabel Vb dat een geschiedenis van lang lidmaatschap versus korter 
lidmaatschap in de fase van het werkzame leven na de studententijd samen ging met, of 
nawerkte in, meer positieve waarderingen van de studentenvereniging ten aanzien van de 
bijdrage van de vereniging aan zeven van de negen later benodigde competenties. Dit 
betrof: verkrijgen van kennis van de maatschappij, kritisch leren denken, leren 
presenteren/spreken in het openbaar, leren onderhandelen/overtuigen, leren omgaan met 
mensen/sociale vaardigheden, leren leiding geven, en leren organiseren. Met andere 
woorden alle bevraagde latere competenties, met uitzondering van het verwerven van 
vakkennis en leren schrijven. Met uitzondering van dit leren schrijven bijna net zoals in tab 
IIIb is gerapporteerd.  

De sterke overeenkomst met tabel IIIb is niet verwonderlijk, omdat het om dezelfde 
tweedeling naar lang of korter lidmaatschap gaat en alleen de tweedeling naar 
persoonlijkheid veranderd is. De kleine variaties in t- en p-waarden zouden het gevolg zijn 
van de wat andere bijdragen aan de verklaarde variantie van de kant van de andere 
tweedeling van de persoonlijkheid in de fase na de studententijd.  
 
Tabel Vb. Verschillen tussen de waarderingen van de bijdragen van de 
studentenvereniging aan de verwerving van latere competenties (Q6.13b) (linker kolom) 
van de kant van HS- en LS-persoonlijkheidsgroepen in de fase na de studententijd, 
rekening houdend met het effect van korter of lang lidmaatschap op deze waarderingen 
van de studentenvereniging. 

  korter versus lang 
lidmaatschap 
 

 lager versus hoger scorende 
persoonlijkheids- 
groep na studententijd 

 

  t P  t p  
1 verwerven van vakkennis - -  - -  
2 verkrijgen van kennis van 

de maatschappij 
3.456  0.00077  2.279 0.025  

3 kritisch leren denken 3.848 0.00020  - -  
4 leren schrijven 1.768 0.080 ns - -  
5 leren presenteren/spreken 

in het openbaar 
3.275 0.0014  - -  

6 leren 
onderhandelen/overtuigen 

3.983 
 

0.00012  - -  

7 leren omgaan met 
mensen/sociale 
vaardigheden 

2.880  0.0047  - -  

8 leiding leren geven 4.125 <0.0001  - -  
9 leren organiseren 5.300 <0.0001  - -  

 
Conclusie 
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De uitvoerige lijst van hoger geschatte bijdragen van de studentenvereniging aan de latere 
competenties volgens de groep met lang lidmaatschap (in vergelijking met korter 
lidmaatschap), contrasteert met de selectieve inschattingen met betrekking tot enkele of 
één bevorderde competentie(s)van de kant van de HS-persoonlijkheidsgroep zowel tijdens 
de studentenvereniging als na de studententijd. Uiteindelijk blijft voor deze tweedeling op 
basis van persoonlijkheid alleen nog een hogere waardering van de vereniging voor het 
verkrijgen van kennis van de maatschappij over.  
Het verschil tussen de respondenten op basis van lang en korter lidmaatschap lijkt met 
betrekking tot de negen competenties dus van een andere orde dan het verschil op basis 
van persoonlijkheid. 
 
3.2.5.3. De rol van verschil in persoonlijkheid met betrekking tot de geschatte percentages 
van de bijdragen van de studie, studentenvereniging en het werkzame leven aan de negen 
competenties (tabellen Vc1, Vc2 en Vc3) (samen met de rol van vroeg afgebroken versus 
afgeronde studie en korter versus lang lidmaatschap met betrekking tot diezelfde 
schattingen.) 
In de hierna te bespreken enquêtevraag (Q6.13pre; tabellen Vc1,2,en 3) moesten de 
geschatte bijdragen van de studie, de vereniging en de werkzame wereld aan de negen 
competenties gezamenlijk worden uitgedrukt in schattingen van het percentage waarin de 
studie, vereniging, werkzame wereld hun bijdragen hebben geleverd. De som van de drie 
percentages moest 100% zijn. In Deel I zijn de antwoorden op deze zelfreflectie vereisende 
vraag al onderzocht zonder te kijken naar nuanceringen in de antwoorden op basis van een 
drietal tweedelingen van de respondenten. De hoogste bijdragen van de kant van de studie 
bleken door deze reflectie 39% en 33% af te nemen en de hoogste bijdrage van de 
studentenvereniging 44% in vergelijking met de waarderingen zonder correctie voor de rol 
van het werkzame leven. 

In dit Deel II is nu ook naar het effect van drie nuanceringen gekeken. Het gaat er om 
te onderzoeken in welke mate persoonlijke verschillen tussen respondenten (verschil in 
persoonlijkheid, beëindiging van de studieafronding, en duur van het lidmaatschap van de 
studentenvereniging) effect hebben op de schattingen van de bijdragen van de studie, de 
vereniging en het werkzame leven aan de ontwikkeling van de negen competenties.  

Een belangrijk verschil ten opzichte van de analyses van de rol van deze 
tweedelingen ten aanzien van de afzonderlijk geschatte bijdragen van de studie en de 
vereniging zal blijken te zijn dat, zodra wordt gevraagd naar percentuele bijdragen van de 
studie, studentenvereniging en het werkzame leven aan de negen competenties (tabellen 
Vc1,2,3), de gevonden afzonderlijke effecten van persoonlijkheid, studieduur en duur van 
het lidmaatschap sterk afnemen. Korte en lange lijsten van verschillen in responsen (zie de 
kolommen in tabel Va over de bijdragen van de studie en tabel Vb over de bijdragen van de 
vereniging) veranderen in lijsten met een enkel nieuw verschil (Vc1) of een enkel resterend 
onveranderd verschil (Vc2). Daarnaast zijn enkele nieuwe verschillen gevonden in de 
waardering van de bijdragen van de kant van het werkzame leven (Vc3). De zo overblijvende 
en nieuwe relaties worden hieronder besproken.  
 
A. Effecten van afgebroken versus afgeronde studie op de geschatte bijdragen van de 
studie aan de negen competenties  
Het nieuwe effect van een verschil tussen afgebroken versus afgeronde studie (tabel Vc1) is 
beperkt tot de bijdrage van de studie aan één competentie: het verkrijgen van kennis van de 
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maatschappij (t= -2.450, p = 0.0157). De eerder gevonden rol van de HS-
persoonlijkheidsgroep (tabel Va) m.b.t. de bijdrage van de studie aan het leren van 
vakkennis en omgaan met mensen is niet meer significant. 

Dit nieuwe verschil in waardering kan op twee manieren worden geïnterpreteerd: a) 
dankzij de erkenning van de rol van het werkzame leven vindt de groep met een afgeronde 
studie dat het verkrijgen van kennis van de maatschappij minder was bevorderd door de 
studie dan de groep met een vroeg afgebroken studie dat vindt; het afmaken van de studie 
kan het inzicht hebben opgeleverd dat het verkrijgen van kennis van de maatschappij er niet 
door was bevorderd; b) Andersom kan de groep met vroeg afgebroken studie vinden dat de 
studie naast het werkzame leven een positieve bijdrage heeft opgeleverd aan een vorm van 
kennis van de maatschappij die door de groep met afgeronde studie minder is ingezien. 
 
B. Effecten van verschillen in persoonlijkheid en van korter versus lang lidmaatschap van 
de vereniging’ op de geschatte bijdragen van de studentenvereniging aan de negen 
competenties. 
Het nieuwe effect van het verschil tussen HS- en LS-persoonlijkheidsgroepen (tabel Vc2)  
betreft de betekenis van de studentenvereniging voor één competentie, namelijk: het leren 
presenteren/spreken in het openbaar (t  = -2.076, p = 0.040; in interactie met afgeronde 
studie t = 2.198, p = 0.030). De zonder verrekening voor de bijdrage van het werkzame leven 
gevonden hogere waardering van de vereniging door de HS-groep m.b.t. het verkrijgen van 
kennis van de maatschappij (tabel Vb) is niet meer teruggevonden.  
 Het nieuw gevonden verschil in waardering kan op twee manieren worden 
geïnterpreteerd: a) dankzij het inzicht in de rol van de sociale condities in het werkzame 
leven is volgens de HS-persoonlijkheidsgroep de invloed van de studentenvereniging op het 
leren presenteren/spreken in het openbaar laag in vergelijking met de opvatting van de LS-
persoonlijkheidsgroep (tabel Vc2) (t  = -2.076, p = 0.040). Alsof deze HS-groep vindt dat voor 
leren presenteren/spreken in het openbaar de studentenvereniging niet een goede sociale 
context is; b) de alternatieve interpretatie is dat de LS-groep vindt dat voor hen de 
studentenvereniging speciaal op dit punt toch een relatief positieve bijdrage heeft geleverd.  

Het feit dat er een interactie is gevonden tussen ‘HS-persoonlijkheid’ en afgeronde 
studie (tabel Vc2) gekoppeld aan een negatieve inschatting van de vereniging ten aanzien 
van leren presenteren/spreken in het openbaar, suggereert dat het om een complexe 
competentie gaat, waarvoor zowel een hogere algemene ontwikkeling van `zelfstandige 
doelgerichtheid’, ‘omgang met anderen’ en ‘verbondenheid’ als de meer specifieke 
ontwikkeling van vertrouwdheid met een kennisgebied nuttig zijn.  

Het enige onveranderd gebleven nuanceringseffect - na correctie door de 
respondenten zelf voor de bijdragen van het werkzame leven -  betreft het verschil tussen 
lang en korter lidmaatschap van de studentenvereniging ten aanzien van de geschatte 
bijdrage van de studentenvereniging aan één competentie: leren omgaan met 
mensen/sociale vaardigheden (t= 2.615; p = 0.010) (tabel Vc2). Van de acht competenties 
die zonder percentuele correctie voor de rol van studie, studentenvereniging en het 
werkzame leven volgens de groep met lang lidmaatschap door de studentenvereniging 
meer bevorderd zouden zijn (tabel Vb) bleef alleen deze ene nog over.  

Het gaat om dezelfde competentie die overbleef in Deel I van deze studie. Het feit 
dat de studentenvereniging volgens de groep met lang lidmaatschap nog steeds een rol 
wordt toegekend in het leren omgaan met mensen/sociale vaardigheden, ondanks de zelf-
reflectieve inspanning die vraag Q6.13pre oproept, is van grote betekenis.  
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Dat afhankelijk van de vergelijkende reflectie van de enquêtevraag de gevoeligheid 
voor samenhangen en dienovereenkomstige waarderingen in belangrijke mate kan variëren, 
lijkt te wijzen op een algemeen kenmerk van menselijk functioneren dat als 
‘bovengemiddelde’ zelfbeoordeling bekend is (Beer and Hughes, 2010). Het lijkt dat de 
bevinding van het resterende verschil ten aanzien van de bijdrage aan leren omgaan met 
mensen/sociale vaardigheden niet geheel op deze vorm van algemeen menselijke 
zelfoverwaardering berust. De bijdrage van de vereniging moet bij de respondenten met 
lang lidmaatschap op concrete en effectieve manier hebben voortgeleefd in de fase van het 
werkzame leven. 

 
C Effecten van korter versus lang lidmaatschap van de studentenvereniging op de 
geschatte bijdragen van het werkzame leven aan de negen competenties  
In het kader van de mogelijke bijdragen van de kant van het werkzame leven blijkt dat de 
groep met lang lidmaatschap van de studentenvereniging in vergelijking met de groep met 
korter lidmaatschap lagere inschattingen heeft gemaakt van de bijdragen van het werkzame 
leven aan twee (en mogelijk zelfs zes) competenties. Of anders gezegd, dat de groep met 
korter lidmaatschap juist een positieve rol heeft toegekend aan de werkzame wereld ten 
aanzien van leren omgaan met mensen/sociale vaardigheden en leren organiseren (twee 
tweezijdig significant: t = -1.993; p = 0.049, en t = -2.114; p = 0.037), naast vier eenzijdig 
significante bijdragen (tabel Vc3).  

Totaal gaat het om zes van de zeven competenties die zonder die correctie voor de 
bijdrage van het werkzame leven allemaal sterk positief door de groep met lang 
lidmaatschap aan de vereniging zijn toegeschreven (Q16b, tabel Vb), en waarvan alleen de 
bijdrage van de vereniging aan leren omgaan met mensen is overgebleven (zie boven). 

Omdat de groep met korter lidmaatschap van de studentenvereniging de condities 
voor het leren van deze competenties wel in de werkzame wereld moet hebben gevonden, 
heeft deze bevinding een sterke common sense betekenis. Vanzelfsprekend heeft de groep 
met korter lidmaatschap in het werkzame leven meer ervaring opgedaan met het 
organiseren van sociale bijeenkomsten/verbanden. Deze resultaten zijn nieuw in 
vergelijking met eerder onderzoek van de jaargangen 1961 en 1971, en zijn ook een 
aanvulling op de bevindingen die in Deel I zijn besproken. Zij tonen het belang aan van 
tweedelingen op basis van de duur van het lidmaatschap. 

De tweedelingen op basis van de persoonlijkheid en vroeg afbreken of afronden van 
de studie blijken geen verband te hebben met de bijdragen van het werkzame leven aan de 
negen competenties. De niet-significante relaties met verkrijgen van kennis van de 
maatschappij en verwerven van vakkennis zijn vermeld in tabel Vc3 voor eventuele 
toekomstige studies. 
 
Tabel Vc1. Verschillen tussen de geschatte percentuele bijdragen van de studie aan de 
verwerving van latere competenties (Q6.13pre) (linker kolom) van de kant van HS- en LS-
persoonlijkheidsgroepen in de fase na de studententijd, rekening houdend met effecten 
van korter of lang lidmaatschap en vroeg afgebroken versus afgeronde studie. 

  korter versus 
lang 
lidmaatschap 
 

 vroeg 
afgebroken 
versus 
afgeronde 
studie 

lager versus hoger 
scorende 
persoonlijkheids- 
groep na 
studententijd 

interactie 

  t P  t p t p t p 
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1 verwerven van 
vakkennis 

- -  -0.685 0.50 0.292 0.77 2.087 
P:S 

0.039 

2 verkrijgen van 
kennis van de 
maatschappij 

- -  -2.450 0.016 -0.914 0.36 1.964 
P:S 

0.052 

3 kritisch leren 
denken 

- -  - - - - - - 

4 leren schrijven - -  - - - - - - 
5 leren 

presenteren/ 
spreken in het 
openbaar 

- -  - - - - -  

6 leren 
onderhandelen
/overtuigen 

- -  - - - - - - 

7 leren omgaan 
met mensen/ 
sociale 
vaardigheden 

- -  - - - - - - 

8 leiding leren 
geven 

- -  -1.747 0.083 1.881 0.062 1.682 
P:S 
 
 

0.095 

9 leren 
organiseren 

- -  - - - - - - 

 
Tabel Vc2.Verschillen tussen de geschatte percentuele bijdragen van de 
studentenvereniging aan de verwerving van latere competenties (Q6.13pre) (linker 
kolom) van de kant van HS- en LS-persoonlijkheidsgroepen in de fase na de studententijd, 
rekening houdend met effecten van korter of lang lidmaatschap en vroeg afgebroken 
versus afgeronde studie. 

  korter versus  
 

 vroeg 
afgebroken  
versus 
afgeronde 
studie 

lager versus hoger 
scorende 
persoonlijkheids- 
groep na 
studententijd  

interactie 

  t P  t p t p t p 
1 verwerven 

van vakkennis 
- -  - - - - - - 

2 verkrijgen van 
kennis van de 
maatschappij 

- -  - - - - - - 

3 kritisch leren 
denken 

1.855 0.066 ns - - - - - - 

4 leren 
schrijven 

- -  - - - - - - 

5 leren 
presenteren/ 
spreken in het 
openbaar 

- -  -1.721 0.088 -2.076 0.040 2.198 
P:S 

0.030 

6 leren 
onderhandele
n/overtuigen 

- -  - - - - - - 

7 leren omgaan 
met 

2.615 0.010  - - - - - - 
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Tabel Vc3. Verschillen tussen de geschatte percentuele bijdragen van het werkzame leven 
aan de verwerving van latere competenties (Q6.13pre) (linker kolom) van de kant van HS-
en LS-persoonlijkheidsgroepen in de fase na de studententijd, rekening houdend met 
effecten van korter of lang lidmaatschap en vroeg afgebroken versus afgeronde studie.  

  korter versus lang 
lidmaatschap 
 

 vroeg 
afgebroken 
versus 
afgeronde 
studie 

lager versus 
hoger scorende 
persoonlijkheids-
groep na 
studententijd 

Interactie 
Persoonlijkheid: 
Studie  
=P:S 

  t P  t p t p t p 
1 verwerven 

van vakkennis 
- -  0.689 0.49 -0.194 0.85 -2.214 

P:S 
0.029 

2 verkrijgen van 
kennis van de 
maatschappij 

- -  1.913 0.058 - - - - 

3 kritisch leren 
denken 

- -  - - - - - - 

4 leren 
schrijven 

-1.753 0.082 ns - - - - - - 

5 leren 
presenteren/ 
spreken in het 
openbaar 

-1.902 0.060 ns - - - - - - 

6 leren 
onderhandele
n/overtuigen 

-1.858  0.066 ns - - - - - - 

7 leren omgaan 
met 
mensen/socia
le 
vaardigheden 

-1.993 0.049  - - - - - - 

8 leiding leren 
geven 

-1.876 0.063 ns - - - - - - 

9 leren 
organiseren 

-2.114 0.037  - - - - - - 

 
Conclusie: De analyse van dit hoofdstuk onderzoekt effecten van verschil in persoonlijkheid, 
samen met effecten van vroeg afgebroken versus afgeronde studie en kort versus lang 
lidmaatschap op percentueel geschatte bijdragen van de studentenvereniging, de studie en 
het werkzame leven aan het verwerven van competenties voor het latere leven (Q6.13pre). 

De resultaten laten zien dat de meeste eerder besproken verschillen in 
waarderingen op grond van verschillen tussen HS- en LS-persoonlijkheidsgroepen, tussen 
afgeronde en vroeg afgebroken studie, en tussen lang korter lidmaatschap van de 
studentenvereniging zo goed als zijn verdwenen als onder aansporing van vraag Q6.13pre 

mensen/socia
le 
vaardigheden 

8 leiding leren 
geven 

- -  - - - - - - 

9 leren 
organiseren 

1.940 0.055 ns - - - - - - 
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de waarderingen van afzonderlijke bijdragen van de studie en de studentenvereniging aan 
competenties worden gecorrigeerd voor de bijdragen van het werkzame leven.  

In plaats daarvan zijn er op één gelijkblijvende waardering na enkele andere 
waarderingen gevonden. De gelijkblijvende bevinding betreft de opvatting van de groep met 
lang lidmaatschap van de studentenvereniging dat leren omgaan met mensen/sociale 
vaardigheden door de studentenvereniging is bevorderd, in tegenstelling tot de groep met 
kort lidmaatschap. De nieuwe resultaten betreffen, a) de groep met een afgeronde studie, 
die minder dan de groep met vroeg afgebroken studie vindt dat de studie heeft bijgedragen 
aan het verkrijgen van kennis van de maatschappij, b) de HS-persoonlijkheidsgroep 
(versterkt door een afgeronde studie), die minder dan de LS-groep vindt dat de 
studentenvereniging heeft bijgedragen aan de bevordering van leren presenteren/spreken 
in het openbaar, en c) de groep met korter lidmaatschap van de vereniging, die sterker dan 
de groep met lang lidmaatschap vindt dat leren omgaan met mensen/sociale vaardigheden 
en leren organiseren zijn bevorderd via het werkzame leven. Het lijkt te gaan om via 
kritische reflectie verworven inzichten ten aanzien van de studie en de studentenvereniging, 
en om een realistische erkenning van de noodzaak bepaalde praktische sociale 
competenties te leren in het werkzame leven.  

Het blijkt dat vraag Q6.13pre, waarin om de percentuele bijdrage van het werkzame 
leven wordt gevraagd, systematisch onwillekeurige overwaarderingen van de rol van de 
studentenvereniging door de groep met lang lidmaatschap heeft ingeperkt, en tevens deze 
nieuwe bevindingen vanuit het perspectief van verschil in studieduur, persoonlijkheid en 
korter lidmaatschap naar voren heeft gebracht. Deze enquêtevraag lijkt daarom vooral bij 
de groep met lang lidmaatschap de algemeen menselijke tendens te hebben afgeremd om 
aan de eigen wereld ‘meer dan gemiddelde’ betekenis toe te kennen. Een zelfde soort van 
overschatting (in afwezigheid van de noodzaak om te verrekenen voor de rol van het 
werkzame leven) kan ook aan de orde zijn geweest bij de hogere waarderingen door de HS-
persoonlijkheidsgroep van de bijdragen van de studie (tab IIb) en de studentenvereniging 
(tab IIIb) aan dezelfde drie tot vier competenties voor het latere leven. 

Als ondanks de correctie van deze zelfoverschattingsfactor (via Q 6.13pre) nog 
steeds verschillen in waardering van bijdragen aan competenties worden gevonden, in 
samenhang met verschillen in persoonlijkheid en duur van het lidmaatschap en de studie, 
zijn deze nuanceringen zeer serieus te nemen. Zij zijn vermoedelijk verbonden met basale 
leerprocessen ten behoeve van meest noodzakelijke sociale competenties.  
 
4. Algemene samenvatting en discussie 
De centrale verkennende vraag van het reünistenonderzoek in dit Deel II betreft bronnen 
voor nuancering van de conclusies die uit de responsen van de reünisten kunnen worden 
getrokken. Aanwijzingen zijn gevonden voor een drietal relevante bronnen. Zij betreffen de 
tweedelingen van de respondenten naar verschil in persoonlijkheid, lang versus kort 
lidmaatschap van de studentenvereniging, en vroeg afgebroken versus afgeronde studie.  

De tweedelingen naar persoonlijkheid berusten op verschillen in combinaties van 
van de drie karakterscores. Voor de interpretatie van deze verschillen kan aan twee 
oorzaken voor hogere en lagere scores worden gedacht. Namelijk: een basale ontwikkeling 
die te maken heeft met leren over decennia heen (Cloninger et al., 1993) en een 
toestandsafhankelijke opwaardering of neerwaartse scoring. Deze veranderingen kunnen 
optreden ten gevolge van sociale druk (Beer and Hughes, 2010) (Hughes and Beer, 2012) en 
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psychische ontregelingen zoals depressie (Goekoop et al., 2011), waarbij doorgaans 
eveneens sociale stress een rol speelt.   

Op een vergelijkbare manier kunnen relaties met tweedelingen van de respondenten 
op grond van lang of korter lidmaatschap van de studentenvereniging deels worden 
geïnterpreteerd als gevolg van een feitelijk verschil in de duur van de sociale interactie die 
nodig was om bepaalde leerervaringen op te doen, en deels als gevolg van de stress of druk 
tot aanpassing.  

Vooraf aan de discussie van relaties van persoonlijkheidsgroepen met antwoorden 
op andere enquêtevragen moet verder eerst nog iets worden samengevat over de in deze 
studie gevonden validiteit van de persoonlijkheidsstructuur zelf (Deel II, sectie 3.1.). De drie 
belangrijkste gevonden kenmerken zijn: a) een stijging van de scores op Zelfstandige 
Doelgerichtheid en Omgaan met Anderen over de drie fasen in de tijd heen, die 
correspondeert met de toename van de overeenkomstige karakterdimensies van de 
Temperament and Character Inventory (TCI) (‘Self-Directedness’ en ‘Cooperativeness’) 
(Cloninger, 1993), b) de stijging van Universele Verbondenheid vooral in de latere fase van 
het leven, die correspondeert met toename van de meest spirituele subschaal van de 
karakterdimensie ‘Self-Transcendence’ van de TCI (Cloninger et al., 1993), en c) een 
meervoudige gelaagdheid van de karakterstructuur, waarvoor eerder aanwijzingen zijn 
gevonden op basis van combinaties van scores op de drie karakterdimensies van de TCI 
(Cloninger and Zohar, 2011).  

Deze bevindingen zijn relevant, omdat het meten van ontwikkelingen van het 
persoonlijk functioneren met behulp van slechts drie enquêtevragen die de drie 
karakterdimensies van de TCI zouden moeten vertegenwoordigen, van begin af aan een 
daad van euvele overmoed leek. De uitkomsten, als die er al zouden zijn, zouden niet meer 
dan betekenisloze toevalsbevindingen kunnen zijn. Tegen al deze ‘waarschijnlijkheden’ in 
zijn nu dus echter kenmerken van dezelfde karakterstructuur gevonden als die van de TCI, 
wat een zekere structurele validiteit inhoudt. 

In tegenstelling tot de abstracte tweedelingen per karakterdimensie waarmee met 
de TCI naar gelaagdheid in de karakterstructuur is gekeken, is in deze studie een andere 
methode toegepast om gelaagdheid op te sporen. Deze methode (K-means clustering) 
bestaat uit het systematisch zoeken (via 1000 random starts) naar de optimale verdeling van 
de respondenten op grond van de afstand van de positie van elk van de uiteindelijke 
groepsleden ten opzichte van de set van karakterscores van de centrale positie van een of 
meer groepen. 

Voor elke fase van het leven, en tijdens de studententijd voor de sociale contexten 
van de studieomgeving en de studentenvereniging, zijn zo optimale tweedelingen naar 
persoonlijkheid gevonden. Op basis van de hoogte van de karakterscores van de centrale 
positie zijn de daar omheen geclusterde groepen ‘hoger en lager scorende 
persoonlijkheidsgroepen’ (HS- en LS-groepen) genoemd.  

Hieronder volgen bevindingen van het verkennende onderzoek met betrekking tot 
de veronderstelde externe validiteit van deze structuur. De karakteristieke verschillen 
tussen de persoonlijkheidsgroepen worden per fase c.q. sociale context samengevat en 
vervolgens in samenhang besproken. 
 
 
4.1. Nuancering door verschillen in de fase vooraf aan het studentenleven 
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In de fase vooraf aan het studentenleven waren de LS- en HS-persoonlijkheidsgroepen 
geassocieerd met verschillen in achtergrond en de verwachting ten aanzien van de studie en 
de studentenvereniging. De HS-groep had een sterkere achtergrond met betrekking tot 
vaders kerkelijke gezindte en schoolopleiding tussen ULO en gymnasium (tabel Ia) dan de 
LS-groep. Deze HS-groep was verder ook gekenmerkt door meer inhoudelijke interesses en 
een betere geïnformeerdheid m.b.t. de studie en de studentenvereniging (tabel Ib). Dit 
veronderstelt een zekere zelfstandige gerichtheid ten aanzien van het verwerven van kennis 
van beide omgevingen overeenkomstig de relatief hoge Zelfstandige Doelgerichtheid.  

De LS-groep had een beperkt niveau van karakterontwikkeling op het vlak van twee 
karakterdimensies: Zelfstandige Doelgerichtheid en Universele Verbondenheid (figuur 1). 
Deze groep functioneerde dus niet erg op het niveau van de officiële standaarden van 
Virtus, Concordia en Fides van de studentenvereniging.  
 
4.2. Nuanceringen door verschillen in de studententijd 
In de fase van de studententijd zijn naast de tweedeling op basis van de persoonlijkheid nog 
tweedelingen op basis van vroeg afgebroken of afgeronde studie en korter of lang 
lidmaatschap van belang gebleken. De gevonden verschillen in waardering in samenhang 
met de verschillen in persoonlijkheid zijn gecorrigeerd voor de effecten van deze 
tweedelingen. 
 
Tweedeling naar persoonlijkheid in de context van de studentenvereniging  
De lage Universele Verbondenheid in de LS-persoonlijkheidsgroep bleef tijdens de 
studententijd even beperkt als voor de studententijd (figuur 1). Omdat de Zelfstandige 
Doelgerichtheid in de context van de studentenvereniging juist sterk toenam in vergelijking 
met vooraf aan de studententijd, betekent dit dat de LS-groep hier op een typische manier 
is gekarakteriseerd door achterblijven van de ontwikkeling van de Universele 
Verbondenheid in vergelijking met deze stijging van Zelfstandige Doelgerichtheid (figuren 1 
en 4). Dit profiel zou kunnen worden geïnterpreteerd als een kenmerk van aanpassing onder 
hoge druk, waardoor groei in andere richting in de verdrukking komt. De sterke toename 
van de score voor Zelfstandige Doelgerichtheid zou dan deels het gevolg kunnen zijn 
geweest van feitelijke leerervaringen, en deels van stress-afhankelijke opwaartse 
zelfwaardering. Dat het verschil in Zelfstandige Doelgerichtheid juist de LS-groep betreft kan 
het gevolg zijn geweest van dat vooral deze groep door de voorafgaande lage 
persoonlijkheidsontwikkeling een sterke noodzaak had tot aanpassing aan de context van 
de studentenvereniging.   

De HS-persoonlijkheidsgroep in de context van de studentenvereniging waardeerde 
de vereniging sterker positief op een drietal punten van een grote lijst van aspecten in 
vergelijking met de LS-groep (tabel IIIa). Dit betrof leren voor jezelf op te komen in de 
groentijd en stimulering van wetenschappelijk denken en levensfilosofie/geloof. Daarnaast 
vond de HS-groep sterker dan de LS-groep dat de studentenvereniging had bijgedragen aan 
een drietal competenties benodigd voor het latere werkzame leven (tabel IIIb). Het betrof 
(net zoals de HS-groep in het kader van de studie (zie onder) (en tabel IIb)) vakkennis, kennis 
van de maatschappij en kritisch denken; alleen leren schrijven niet. In al deze analyses is 
gecorrigeerd voor het effect van korter versus lang lidmaatschap van de vereniging. 

 
Tweedeling van de persoonlijkheid in de context van de studie 
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In vergelijking met vooraf aan de studententijd hield voor de LS-groep in het kader van de 
studieomgeving de studie eigenlijk geen omgeving in voor toename van enige 
karakterdimensie (figuur 1). Dit lijkt een relevante bevinding die om nadere interpretatie 
vraagt. Vermoedelijk speelde de afwezigheid van concrete leersituaties voor de LS-
persoonlijkheidsgroep in deze studie-omgeving een rol.  

In de context van de studieomgeving was de waardering van de studie door de HS-
persoonlijkheidsgroep sterker positief in vergelijking met de LS-groep (tabel IIa). Deze HS-
groep vond sterker dat de studie aan de verwachtingen had voldaan, en dat interesse en 
inzicht in wetenschappelijk denken, maatschappelijke ordening en ook kunst/cultuur er 
door waren gestimuleerd. Bovendien vond de HS-groep sterker dat de studie een viertal 
competenties voor het latere leven had gestimuleerd (vakkennis, kennis van de 
maatschappij, kritisch denken, en leren schrijven) (tabel IIb). In al deze analyses is 
gecorrigeerd voor het effect van vroeg afgebroken versus afgeronde studie, wat overigens 
alleen ten aanzien van het gevoel dat de studie aan de verwachting had voldaan van 
betekenis was. 

De verschillen in waardering door de HS-groepen in de context van de 
studentenvereniging en de studie (in vergelijking met beide LS-groepen) ten aanzien van de 
rol van de studentenvereniging en van de studie voor het leren van competenties zijn dus 
bijna gelijk. Dit ondanks het feit dat de HS- en LS-persoonlijkheidsgroepen in de twee sociale 
contexten niet geheel dezelfde respondenten omvatten. De HS-groepen zouden daarom 
kunnen zijn gekenmerkt door meer belangstelling voor uitwisseling van kennis en culturele 
ontwikkeling. Omdat daarvoor ook al enige steun was gevonden bij de HS-groep in de fase 
vooraf aan de studententijd, lijkt het te gaan om een stabiel kenmerk.  
 
Tweedeling naar afronden van de studie versus vroeg afbreken 
De tweedeling naar afronden van de studie of vroeg afbreken leverde een aparte bijdrage 
op van de kant van de groep met afgeronde studie aan de waardering van de studie. 
Namelijk dat de studie had voldaan aan de verwachtingen (tabel IIa).  
 
Tweedeling van de respondenten naar korter of lang lidmaatschap van de 
studentenvereniging  
De tweedeling naar lange versus kortere duur van het lidmaatschap leverde een 
omvangrijke serie van verschillen in response op (tabel IIIa). Dit in tegenstelling tot de meer 
selectieve verschillen tussen de HS- en LS-persoonlijkheidsgroepen.  

De sterkste verschillen betreffen de volgende zestien meer positieve opvattingen 
van de groep met lang lidmaatschap (tabel IIIa): een goed beeld krijgen van de 
mogelijkheden van de vereniging en leren omgaan met jaarverschil via de groentijd, een 
positief gevoel m.b.t. sociëteitsbezoek, een positieve waardering van de vereniging, de 
jaarclub, het studentenhuis, en het sociëteitsleven, opdoen van bestuurlijke ervaring, leren 
organiseren, leren omgaan met mensen, ontwikkelen van gespreksvaardigheden en 
debatteren, en stimulering van interesse en inzicht in wetenschappelijk denken, 
maatschappelijke ordening, kunst/cultuur en levensfilosofie/geloof.    

Deze serie van sterk significante meer positieve waarderingen van de vereniging 
door de groep met lang lidmaatschap (samen met een serie eenzijdig significante meer 
positieve waarderingen) is voor een deel te verklaren uit de lange duur van het 
lidmaatschap van de vereniging. Voor een ander deel zou het kunnen samenhangen met de 
sterkere binding aan de jaarclub, die een langere duur van interacties oplevert. 
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Een tweede zeer opvallende trek van de groep met lang lidmaatschap is het grote 
aantal sterk significante hogere inschattingen van de bijdragen van de vereniging aan het 
leren van later benodigde competenties (IIIb). Behalve het verwerven van vakkennis zijn alle 
andere acht competenties bij een lang lidmaatschap meer met bijdragen van de vereniging  
geassocieerd dan in het geval van korter lidmaatschap. Het betreft: verkrijgen van kennis 
van de maatschappij, kritisch leren denken, leren schrijven, leren presenteren/spreken in 
het openbaar, leren onderhandelen/overtuigen, leren omgaan met mensen/sociale 
vaardigheden, leren leiding geven, en leren organiseren. Hier gaat het om een uitzonderlijk 
sterke betekenis van lang lidmaatschap voor een breed effect met betrekking tot het latere 
werkleven.  

Een unieke relatie met lang lidmaatschap betreft verder de rapportage van meer 
psychische ontregelingen (IIIa). Dit kan als steun worden gezien voor de hypothese van een 
onwillekeurige hoge aanpassingsdruk binnen de studentenvereniging. 
 
4.3. Nuanceringen na de studententijd. Effecten van verschil in persoonlijkheid, duur van 
het lidmaatschap van de studentenvereniging, en duur van de studie; ook in het kader van 
de cruciale vraag naar verrekening van bijdragen van het werkzame leven aan negen 
competenties voor het latere werkleven. 
Terugblikkend vanuit het heden op de hele studententijd en het werkzame leven via het 
perspectief van de persoonlijkheidsgroepen van het latere leven (tabel IV), was de HS-
persoonlijkheidsgroep (meer dan de LS-groep) geassocieerd met een onafhankelijke 
positieve opstelling ten aanzien van het aanpassen van mores en tradities, als de 
buitenwereld daar andere opvattingen over heeft. Verder keek deze HS-groep in vergelijking 
met de LS-groep met een wat grotere tevredenheid terug op het werkzame leven, en had 
men een hogere mate van zelfbewustzijn en zelfinzicht opgedaan in de context van de 
studieomgeving en het werkzame leven na de studententijd. Dit hogere zelfbewustzijn en 
inzicht van de HS groep is niet gevonden in relatie tot de studentenvereniging. Dit 
suggereert dat de HS-groep intensievere interacties heeft gehad in de sociale contexten 
buiten de studentenvereniging dan de LS-groep. Met betrekking tot de waardering voor de 
studentenvereniging als geheel en voor de jaarclub in het bijzonder verschilden de HS- en 
LS-groepen van na de studententijd niet.  

De tweedeling naar korter of lang lidmaatschap van de studentenvereniging (tabel 
IV) laat zien dat de groep met lang lidmaatschap gekenmerkt is door een groot aantal 
hogere waarderingen van de studentenvereniging. Deze bevinding werden gedaan onder 
correctie van de effecten van het verschil in persoonlijkheid na de studententijd, die bijna 
hetzelfde waren als de effecten van het verschil in persoonlijkheid tijdens de 
studentenvereniging (tabel IIIb).  

De groep met lang lidmaatschap vond sterker dan de groep met korter lidmaatschap 
dat tradities en mores van de vereniging in stand zouden moeten worden gehouden, dat de 
betreffende respondenten op een bepaald moment zijn gaan leiding geven, voordeel 
hebben gehad van hun lidmaatschap, meer latere contacten te danken hebben aan het LSC 
en de jaarclub, en minder aan het beroepsleven. Bovendien hebben zij een hoger 
zelfbewustzijn en zelfinzicht verworven dan de groep met kort lidmaatschap speciaal in de 
context van de studentenvereniging, maar niet in de context van de studie of het latere 
werkleven (tabel IV). De opvattingen verbonden met lang lidmaatschap verschillen dus sterk 
ten opzichte van die van de HS-groep ten aanzien van respectievelijk handhaven of 
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aanpassen van tradities en mores van de vereniging, en de contexten waarin zelfbewustzijn 
en zelfinzicht zijn geleerd, namelijk binnen of buiten de studentenvereniging. 

Dat laatste betekent, dat de groep met lang lidmaatschap specifiek in de context van 
de studentenvereniging meer intensievere interactie zal hebben gehad dan de groep met 
korter lidmaatschap. Dit is wat zou mogen worden verwacht op grond van de langere duur 
van de feitelijke interacties. Echter, als met dezelfde intensiteit deze groep met lang 
lidmaatschap zich tijdens de studie en het latere werkzame leven in de omgang met andere 
mensen had gestort, dan zou deze groep zich ook met een sterker zelfbewustzijn en 
zelfinzicht aan deze sociale contexten hebben verbonden. De conclusie lijkt daarom 
gerechtvaardigd dat de groep met lang lidmaatschap zich vermoedelijk in de studie en het 
latere werkzame leven niet in diezelfde mate voor anderen heeft open gesteld als in de 
studentenvereniging.  

Vanuit opnieuw het perspectief van de HS-persoonlijkheidsgroep van na de 
studententijd (gecorrigeerd voor het effect van lang lidmaatschap) blijkt de neiging tot 
hogere waardering van de studie en de studentenvereniging ten aanzien van bijdragen aan 
latere competenties (Q6.13a (tabel Va) en Q6.13b (tabel Vb), wat minder sterk te zijn dan is 
gevonden tijdens de studententijd (IIb en IIIb). Van een vergelijkbare afname van zulke 
hogere waarderingen van de studentenvereniging van de kant van de groep met lang 
lidmaatschap was echter na de studententijd geen sprake (tabel Vb). De relatieve afname 
van de hoge waarderingen van de kant van de HS-persoonlijkheidsgroep in vergelijking met 
de LS-groep zou kunnen worden verklaard als gevolg van een afname van de aandacht voor 
het herinneren van concrete ervaringen uit de studententijd en een hogere aandacht voor 
interacties in de sociale context na de studententijd bij de latere HS-persoonlijkheidsgroep.  

Indrukwekkend is het effect op de bovengenoemde verschillen van de vraag naar de 
percentuele bijdragen van de studie en de studentenvereniging aan de negen competenties 
rekening houdend met de bijdragen vanuit het werkzame leven (Q6.13pre). Zoals genoemd, 
zonder deze verrekening van de bijdragen van het werkzame leven zijn door de HS-groep 
aan de studie hogere bijdragen toegeschreven aan de competenties verwerven van 
vakkennis en omgaan met mensen/sociale vaardigheden (Q6.13a); en zonder die 
verrekening voor de rol van het werkzame leven zijn door de groep met lang lidmaatschap 
aan de studentenvereniging hogere bijdragen toegekend ten aanzien van wel zeven van de 
negen competenties (Q6.13b). Echter, na verrekening - door de respondenten zelf - van de 
bijdragen van het werkzame leven (Q6.13pre) bleef voor de groep met lang lidmaatschap 
alleen de sterkere bevordering door de studentenvereniging van omgaan met 
mensen/sociale vaardigheden over. Daarnaast werden drie nieuwe relaties gevonden: a) 
door de groep met afgeronde studie werd gevonden dat het verkrijgen van kennis van de 
maatschappij via de studie minder was bevorderd (in vergelijking met de groep met 
afgebroken studie); b) door de HS-persoonlijkheidsgroep werd een lagere bijdrage ingeschat 
van de studentenvereniging aan leren presenteren/spreken in het openbaar (in vergelijking 
met de LS-groep); c) door de groep met korter lidmaatschap van de vereniging werd sterker 
geconcludeerd dat leren omgaan met mensen/sociale vaardigheden en leren organiseren in 
het werkzame leven was bevorderd (in vergelijking met de groep met lang lidmaatschap).  

De drie nuanceringen naar studieduur, persoonlijkheid en duur van het lidmaatschap 
van de studentenvereniging blijken betekenis te hebben ten aanzien van de waardering van 
de positieve en afwezige bijdragen van verschillende sociale contexten aan een beperkt 
aantal competenties. De betreffende sociale competenties zijn: omgaan met 
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mensen/sociale vaardigheden, kennis van de maatschappij, leren presenteren/spreken in 
het openbaar, en omgaan met mensen/sociale vaardigheden en leren organiseren.  
 
4.4. 
Autobiografische beoordeling van de eigen karakterfunctie door ouderen in verschillende 
fasen en contexten van het leven is een nieuw onderzoeksgebied. Tweedelingen van de 
respondenten op basis van de persoonlijkheid, en naar duur van de studie en het 
lidmaatschap van de studentenvereniging, zijn nieuw in het kader van de reünistenenquête. 
Dit zijn in zekere zin sterke punten van deze verkennende studie, maar herhaald onderzoek 
is nodig om conclusies te ondersteunen of te verwerpen.  

De toevoeging van de enquêtevragen met betrekking tot de drie karakterdimensies 
veronderstelt dat zij de karakterdimensies van de TCI vertegenwoordigen. Onderzoek naar 
de validiteit van deze veronderstelde overeenstemming is niet verricht.  

De eerder in de enquête opgenomen vragen die voor de analyses van meer 
gedetailleerde en concrete uitwerking van de nuanceringen zijn gebruikt, vormen slechts 
een selectie van de grote hoeveelheid enquêtevragen die mogelijk relevant zijn voor de 
nuancering van bevindingen. Onderzoek naar redenen en motieven voor kort lidmaatschap 
van de studentenvereniging is nog onvoldoende uitgevoerd.  

Inzicht ontbreekt in de variatie van de HS- en LS- persoonlijkheidsgroepen op grond 
van temperament naast karakter.  

De representativiteit van 76,7% van de bereikbare voormalige leden mag redelijk 
lijken, het is niettemin mogelijk dat bij volledige inclusie van alle voormalige leden de 
optimale verdeling van de respondenten op basis van de persoonlijkheid tot een driedeling 
leidt. Het onderzoek zou dan vermoedelijk een beter inzicht kunnen opleveren in redenen 
en motieven voor kort lidmaatschap.   

   
4.5. Conclusie 
Betekenisvolle nuanceringen zijn gevonden in de interpretatie van de antwoorden op de 
enquêtevragen van deze reünistenenquête door hogere en lagere antwoordscores te 
verbinden aan tweedelingen in de groep respondenten. De tweedelingen van deze studie 
zijn geconstrueerd op basis van verschillen in karakterontwikkeling in drie levensfasen 
(resulterend in HS- versus LS-groepen), en vanaf de studententijd eveneens op basis van 
lang versus korter lidmaatschap van de studentenvereniging, en vroeg afgebroken versus 
afgeronde studie.  
 De studie lijkt geen context te zijn geweest voor toename van karakterontwikkeling. 
Een verrassende conclusie is verder dat de studentenvereniging een sociale context bood, 
waarin door de LS-persoonlijkheidsgroep (bijna de helft van de studenten) een sterke 
toename van Zelfstandige Doelgerichtheid kon worden bereikt, waarbij de ontwikkeling van 
Universele Verbondenheid achter bleef. De rol van sociale druk lijkt hier van toepassing. Het 
ziet er naar uit dat de HS-groepen tijdens en na de studententijd meer het gevoel hebben 
gehad dat de studie en de vereniging een bijdrage leverden aan de academische en 
culturele ontwikkeling dan het geval is geweest voor de LS-groepen.  

In het latere leven zwakken de effecten van de tweedelingen op basis van verschil in 
persoonlijkheid af, maar opvallende nuanceringen blijven bestaan. Zij betreffen de 
tweedeling naar persoonlijkheidsscores die met waarderingen op het terrein van kennis en 
culturele ontwikkeling en openheid voor buiten de vereniging samen gaat, met haaks 
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daarop de tweedeling naar langer of korter lidmaatschap, die samen gaat met tal van 
veelsoortige waarderingen die aan de studentenvereniging worden toegeschreven.  

Bij de beantwoording van de cruciale complexe en zelfkritische vraag naar de 
percentuele bijdragen van studie, studentenvereniging en het werkzame leven aan negen 
competenties voor het latere werkleven - naast de bijdragen van de studie en de 
studentenvereniging - vielen alle verschillen weg tussen de antwoorden van de HS- en LS-
groepen op afzonderlijke vragen over bijdragen van de studie en de studentenvereniging 
aan dezelfde competenties. Op één bijdrage na vielen ook de verschillen weg tussen de 
groepen met lang en korter lidmaatschap van de studentenvereniging. Die ene robuuste 
hogere inschatting betreft de bijdrage van de studentenvereniging aan het leren omgaan 
met mensen/sociale vaardigheden volgens de groep met lang lidmaatschap van de 
vereniging. Het zou zinnig zijn om de concrete inhoud van ‘omgaan met mensen/sociale 
vaardigheden’ voor de groep met lang versus korter lidmaatschap nader te onderzoeken, in 
vergelijking met de HS- versus LS-persoonlijkheidsgroep. 

Nieuwe relaties kwamen via deze complexe en zelfkritische vraag echter ook in 
beeld: kennis van de maatschappij kon volgens de groep met afgeronde studie minder goed 
worden geleerd via de studie dan de groep met vroeg afgebroken studie vond; leren 
presenteren/spreken in het openbaar kon volgens de HS-groep (versterkt door afronding 
van de studie) minder in de studentenvereniging worden geleerd; en omgaan met 
mensen/sociale vaardigheden en organiseren werden volgens de groep met kort 
lidmaatschap meer in het werkzame leven verworven.  

Deze nuanceringen kunnen worden toegevoegd aan de algemene conclusies van 
Deel I van het onderzoek dat de studie en de vereniging respectievelijk een ‘matige’ en een 
‘beperkte’ bijdrage hebben geleverd aan de negen competenties voor het latere werkzame 
leven (Deel I sectie 3.1.).  

De detectie en interpretatie van automatische overschattingen op verschillende 
gebieden vraagt om nadere aandacht bij de constructie en interpretatie van de enquête. De 
bevindingen suggereren dat de detectie hiervan kan worden bevorderd, als antwoorden op 
enkelvoudige vragen worden vergeleken met antwoorden op meer complexe en 
zelfkritische vragen waarin de enkelvoudig gestelde vragen gezamenlijk in een groter 
verband zijn opgenomen.  

Of de tweedelingen op basis van de persoonlijkheid te maken hebben met 
complementaire automatische overwaarderingen versus onderwaarderingen van eigen 
functioneren is een kwestie die om nader onderzoek vraagt. 

Wij beseffen dat onze analyses gebaseerd zijn op geselecteerde enquêtevragen. De 
resultaten en interpretaties worden bepaald door de mogelijkheden én beperkingen 
daarvan. Met aanvullende resultaten kan het heel goed zijn dat aspecten van het 
bovenstaande verder worden gespecificeerd en bijgesteld of worden gecorrigeerd. 
 
Geen belangenconflicten. 
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