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1. Inleiding 
 

 

1.1 Aanleiding en achtergrond 

 

In 2017 is het vijftig jaar geleden dat de jaargang 1967 lid werd van het Leids Studenten Corps 

(LSC) en de Vereniging van Vrouwelijke Studenten te Leiden (VVSL). Dit was voor de meesten ook 

het jaar waarin zij begonnen met een studie aan de Leidse Universiteit. Een aantal van hen was 

een jaar eerder begonnen met de studie en werd in 1967 lid, in hun tweede studiejaar. 

 

Dit jubileum was voor een groepje reünisten van het LSC aanleiding om zich een aantal vragen te 

stellen. ‘Welke invloed heeft de studententijd in Leiden gehad op ons leven in de afgelopen 

vijftig jaar? Hoe kijken wij terug op die korte en intensieve periode in ons leven? Met welke 

intenties kwamen wij aan in Leiden en wat is daar later van terecht gekomen? Hoe heeft ons 

werkzame en privéleven zich ontwikkeld en hoe is ons leven beïnvloed door onze tijd in Leiden?’ 

 

Omdat er, voor zover bekend, nog weinig onderzoek is gedaan naar deze vragen, werd besloten 

een wetenschappelijk onderzoek op te zetten. Tevens werd de jaargang 1967 van de VVSL 

uitgenodigd aan het onderzoek mee te doen, zodat er een grotere onderzoeksgroep zou 

ontstaan en vergelijkingen mogelijk werden tussen mannen en vrouwen. Dit leek een logische 

keuze, want, hoewel beide verenigingen destijds zelfstandig functioneerden, werden er steeds 

meer gemeenschappelijke activiteiten ontplooid en uiteindelijk fuseerden de twee verenigingen 

in 1972. 

 

Onderwerp van onderzoek zijn de studententijd en het latere leven. De studententijd omvat niet 

alleen de studie (incl. ev. vervolgopleidingen in of buiten Leiden), maar ook het leven binnen de 

vereniging, de omgang met vrienden en vriendinnen, het studentenhuis en de activiteiten 

buiten de vereniging. Dit alles in de context van een sterk veranderende buitenwereld en de 

daaruit voortvloeiende veranderingen binnen de universiteit en de vereniging. Het latere leven 

omvat primair de loopbaan en het maatschappelijk leven, maar gaat ook in op andere aspecten, 

zoals het sociale netwerk en het privé leven. Dit eveneens in de context van grote 

veranderingen in de wereld. 

 

De studieperiode kan je zien als een soort accelerator, die al dan niet aanwezige talenten 

initieert, ontwikkelt en versnelt in een korte periode, die een grote impact heeft op het 

verloop van het leven. Daarbij is het interessant om na te gaan wat in die korte periode de 

belangrijkste elementen zijn geweest, die de grootste invloed hebben uitgeoefend. Besloten is 

de benodigde informatie met een on‐line enquête te genereren. 

 

Voor de uitvoering van het onderzoek is een enquêtecommissie samengesteld, bestaande uit 

zes jaargenoten uit 1967, drie van het LSC en 2 van de VVSL.1 Zij hebben allen ervaring en/of 

affiniteit met het doen van onderzoek. Ter ondersteuning van het onderzoek is contact gelegd 
met de methodoloog van de Faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit Leiden 
(afdeling Gezinspedagogiek), dr Ralph Rippe. Hij bleek bereid de enquêtecommissie te 

begeleiden en het project onderzoekstechnisch ‘handen en voeten te geven’.  
 
 
1 Aanvankelijk telde de commissie drie VVSL‐leden maar een lid zag zich genoodzaakt vanwege 
drukke werkzaamheden terug te treden. 
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Het onderzoeksteam heeft veel tijd en energie besteed aan het ontwikkelen van een online 

enquête. Het doel was een vragenlijst te maken, die niet alleen voor het jaar 1967 geschikt is, 

maar ook gebruikt kan worden in vergelijkbare onderzoeken onder latere jaren. De data uit dit 

eerste onderzoek (de nulmeting) zullen beschikbaar worden gesteld aan latere jaren, 

waardoor longitudinale trends kunnen worden geïdentificeerd, zoals b.v. de invloed van de 

toegenomen studiedruk, veranderingen in de universitaire studiestructuur en de positie van 

vrouwen in de studietijd en in het maatschappelijk leven. 

 

In dit onderzoeksverslag worden de onderzoeksresultaten gerapporteerd en wordt 

verantwoording afgelegd van hoe deze tot stand zijn gekomen. Naast dit verslag zal nog 

een boek verschijnen voor een breder publiek waarin de resultaten van het onderzoek 

worden samengevat. 

 

Het Leids Universiteits Fonds heeft een financiële bijdrage geleverd ten behoeve van de 

methodologische ondersteuning door de Faculteit der Sociale Wetenschappen en de 

Stichting Reünistenfonds Minerva ondersteunt het project met een garantiestelling.  
De onderzoekscommissie dankt prof. Dr C. Schuyt voor zijn commentaar op het onderzoek en 

het onderzoeksverslag. 

 

Het is de bedoeling dat dit enquête‐onderzoek in de komende jaren herhaald wordt, telkens 

50 jaar nadat een jaargroep lid werd van het LSC of de VVSL en weer later van de gemengde 

vereniging Minerva. Op deze wijze zou je kunnen zien hoe een tijdsbeeld zich ontwikkelt. Het 

ijkpunt is dat men terug kijkt na 50 jaar, de periode ook waarin het einde van het werkzame 

leven nadert. Dan is men goed in staat om ‘eerlijk’ terug te kijken.  
De jaargroep 1968 als eerst volgende onderzoeksgroep, zou in het najaar van 2017 een oproep 

per email dienen te ontvangen om de on‐line enquête in te vullen. Daartoe is reeds initiatief 

gaande om het bestand van emailadressen te checken en aan te vullen. Tevens wordt de 

volgende editie van de enquête voorbereid. Deze moet op een aantal punten bijgesteld 

worden, enerzijds gaat het om technische verbeterpunten en anderzijds om verbetering van de 

formulering van een aantal antwoordalternatieven.  
Kortom, het hier gerapporteerde onderzoek onder de jaargroep 1967 is hopelijk een eerste stap 

in een lange(re) reeks die zicht geeft op de beleving van de studietijd met het verenigingsleven 

en het erop volgende werkzame leven; dit alles in de context van de betreffende tijd. 
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2. De onderzoeksgroep 
 
 
 

2.1 VVSL jaargroep 1967 
 
Het gaat hier om de vrouwen die zich in 1967 hebben aangemeld bij de VVSL om lid te worden en 

daarvoor eerst moesten deelnemen aan de kennismakingstijd, toen het ‘novitiaat’ geheten. We 

weten uit de novietenlijst van destijds dat er 286 namen op stonden vermeld. Mogelijk is deze 

niet geheel compleet omdat er zich ook nog leden hebben gemeld na uitgave van de lijst. 
 
Daarnaast zegde een aantal vrouwen in de eerste jaren hun lidmaatschap op, sommigen nog tijdens 

of direct na het eerste jaar. Gegeven de roerige jaren zestig waarin vrijheid en ongebondenheid een 

trend was, hebben meerderen hun lidmaatschap opgezegd voor het einde van hun Leidse studietijd. 

De redenen waren divers, zoals het stoppen met studeren, geen aansluiting vinden met andere leden 

of om financiële reden. 
 
Anno 2016 bevonden zich in het reünistenbestand van de L.S.V. Minerva 248 namen en na aftrek van 

de overledenen 225 namen. Om deze groep door middel van een on‐line enquête te kunnen 

benaderen was het nodig om over hun emailadres te beschikken. Van 24 personen was geen 

emailadres bekend, van de andere 201 was dit wel het geval maar was het niet zeker of dit adres nog 

actueel was. De onderzoekers hebben alle mogelijkheden aangegrepen om het mailadressen 

bestand te actualiseren. Via een contactpersoon van de jaarclubs is naar adressen en emailadressen 

geïnformeerd. Er werd toen wel duidelijk dat bij een aantal jaarclubs jaarclubleden waren afgevallen 

en ook personen helemaal uit beeld geraakt waren. 
 
Wat betreft de volledigheid van de VVSL jaargroep 1967 is het onmogelijk gebleken om al degenen 

te benaderen die in augustus 1967 lid zijn geworden van de VVSL. Voor zover mogelijk is wel 

getracht om ook degenen die om wat voor reden ook vroegtijdig hebben opgezegd, bij ons 

onderzoek te betrekken en hun (mail‐)adressen op te sporen. Immers zij hebben er destijds wel voor 

gekozen om lid te worden en dat is het selectiecriterium voor dit onderzoek. Er zou een vertekening 

optreden als alleen degenen in het onderzoek betrokken zouden worden die lid bleven tot dat zij de 

status van reünist hadden bereikt. Dit zou ten koste gaan van de diversiteit van de jaargroep en de 

daarmee gepaard gaande variatie in informatie over de beleving van het studentenleven, de 

studietijd en de persoonlijke ervaringen van de jaargroep 1967. 
 

 

2.2 LSC jaargroep 1967 
 
Bij het benaderen van de LSC jaargroep 1967 speelden dezelfde uitgangspunten en problemen als 

hierboven vermeld. Voor zover wij kunnen nagaan, hebben zich in 1967 circa 265 jongens aangemeld 

bij het LSC om lid te worden. Ook zij moesten een kennismakingstijd doorlopen. Deze ‘groentijd’ 

werd toen nog op traditionele wijze georganiseerd op voet van ongelijkheid en met kale hoofden. 

Wel zeker is dat na afloop van de groentijd 265 jongens, verdeeld over 12 jaarclubs, werden 

geïnaugureerd als lid van het LSC. 
 
Ook bij deze jaargroep zijn er afvallers geweest in het eerste jaar en in volgende jaren. Daarbij 

speelden verschillende redenen, zoals afbreken van de studie in Leiden, of juist een grotere 

prioriteit voor de studie, of een ander maatschappijbeeld (onder invloed van de turbulente 

ontwikkelingen in de studentenwereld). 
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In het reünistenbestand van Minerva troffen wij in 2016 237 namen aan van LSC leden uit 1967. Dit 

is exclusief de overleden jaargenoten. Het onderzoeksteam heeft ook hier een intensieve campagne 

gevoerd om bij deze lijst van namen actuele emailadressen te achterhalen. Via de contactpersonen 

van de jaarclubs, derden en via Google is het gelukt om een lijst samen te stellen van 216 namen en 

actuele emailadressen. Bekend is dat er 32 jaargenoten zijn overleden. Dit betekent dat er 17 

jaargenoten “uit beeld” zijn geraakt; jaargenoten, waarvan een actueel emailadres ontbreekt, veelal 

omdat zij het contact hebben verloren met hun jaarclubs. 
 
De lijst van 216 namen is 82% van het oorspronkelijke aantal LSC leden en 90% van het aantal nog in 

leven zijnde jaargenoten. Wij gaan ervan uit dat het ontbreken van deze 10% de diversiteit van de 

jaargroep niet beduidend vermindert. Zoals we later zullen zien in dit rapport, bevinden zich onder 

de respondenten meerdere jaargenoten, die kritisch tot zeer kritisch stonden tegenover de 

vereniging. 
 

 

2.3 De historische context van de studietijd 
 
‘Omzien in verwondering’, dat zullen de meeste invullers van deze enquête ook gedaan hebben. 

Opeens moet de ondervraagde zich een halve eeuw verplaatsen, terug in de tijd. Naar een tijd 

waarin hij of zij zich als vanzelfsprekend een weg zocht zonder computers, zonder internet, met een 

bakelieten telefoon met draaischijf en een pick‐up met 45‐toeren plaatjes. Een tijd waarin er nog 

maar twee Nederlandse tv‐zenders waren te ontvangen en de kleurentelevisie (1‐1‐1968 de eerste 

uitzending!) in de kinderschoenen stond. 
 
Een tijd ook met een dreigende buitenwereld, met het Sovjetleger op 300 km afstand achter het 

IJzeren Gordijn en Mao met zijn rode boekje, met de moorden op Martin Luther King en Robert 

Kennedy, de Zesdaagse oorlog in het Midden‐Oosten en natuurlijk Vietnam. Met vakantie gaan 

was maar beperkt mogelijk met dictators Franco in Spanje, Salazar in Portugal en Tito in 

Joegoslavië, en een kolonelsregime in Griekenland. 
 
Maar daar stond tegenover de eigen wereld als jongere, de wereld van radio Veronica, 

beatmuziek, flowerpower, hippies, witte fietsen, vrouwenemancipatie, en de pil. 
 
De geënquêteerden kwamen niet als onbeschreven bladen in Leiden aan. Het is waar, de 

studentenopstanden in Parijs en Berlijn en de bescheiden bezettingen in Nederland van enkele 

universiteiten (Tilburg, Nijmegen, Amsterdam) moesten nog hun beslag krijgen. Maar een belangrijk 

deel van de ‘roaring sixties’ was al gepasseerd en beleefd op de middelbare school. De mate waarin 

dat werd meegemaakt, verschilde van plaats tot plaats. Maar Nederland begon in 1967 te kantelen. 
 
Er waren dan wel geen grootse studentenmanifestaties of opstanden in het Leidse, het rommelde 

wel binnen de op traditie gevestigde verenigingen VVSL en LSC. De studentenpopulatie nam toe 

met grote groepen nieuwe studenten uit alle sociale lagen, er kwamen nieuwe verenigingen bij en 

het aantal ‘nihilisten’ en spoorstudenten groeide. In 1967 was meer dan 40% van de Leidse 

Corpsleden niet meer afkomstig uit een academisch gevormd milieu en kwam ongeveer 25% uit een 

z.g. sprongmilieu.2 De dominante rol van LSC en VVSL nam snel af. 
 
Leden van de verenigingen begonnen te twijfelen aan de vaste waarden. Voortbestaan of niet? 

Aanpassen maar hoe? De almanakken van die jaren staan vol met oproepen om niet weg te kruipen 

in een naar binnen gekeerde vereniging maar om naar buiten te treden, niemand af te rekenen op  

 
2 Inaugurele rede 1967 door W.Punt, in: Virtus, november 1967, p. 4‐6. 
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basis van jaarverschil maar op kwaliteiten, te participeren met de samenleving. ‘Doorbreek de 

conservatieve traditionele cirkelmentaliteit en verander het cirkeldom in spiralisme’.3 En bij de 

VVSL constateerde men in 1968 dat de Club maar door weinigen als essentieel werd beschouwd. Er 

moesten meer faciliteiten komen om nog langer als trefcentrum voor de vrouwelijke studenten 

interessant te blijven. En wat waren die gewenste faciliteiten dan wel? Een typemachine, een 

naaimachine, een wasserette en een koffiebroodjesbar (een douche was er al!) (Almanak 1968). 

Binnen het LSC waren de faciliteiten geen probleem. Voor de bestuurders bediende de pedel 

(alleen hij was daartoe gerechtigd) de stencilmachine. 
 
Het lijkt nu lachwekkend maar het zegt veel over de relatieve eenvoud waarin studenten in de jaren 

zestig leefden (met 1 telefoon in de gang in een studentenhuis) vergeleken met de 

studentenwereld van nu. Openheid versus geslotenheid. Schoorvoetend deden open manifestaties 

en gemengde activiteiten hun intrede. ‘All American Night’, Hifi, gemengde subverenigingen. 
 
Het was de eigen wereld. Men wist niet anders noch wat de toekomst zou brengen. En in die wereld 

stapte men onbevangen door Leiden rond, dronk een biertje op Minerva of een sherry in de Club. 

Hoewel, onbevangen? Nu kwam het er echt op aan de toekomst kleur te geven, studiekeuzes te 

maken, vrienden en vriendinnen ‘voor het leven’. Dat gaf ook druk, aanpassingsproblemen, alles zelf 

oplossen, weinig geld, eenzaamheid. De druk om de studie consciëntieus te doen kwam toen 

misschien meer vanuit thuis en minder vanuit de universiteit of overheid maar was daar vaak niet 

minder om. En voor de mannen was er nog de militaire dienstplicht die als een zwaard van 

Damocles boven de studievorderingen hing. 
 
Nu is het nauwelijks nog voor te stellen in die tijd geleefd te hebben en je kijkt er met 

verwondering naar terug, gehandicapt door een lacuneus geheugen en een selectieve herinnering, 

geholpen door plakboeken met (zwart‐wit) foto’s en (sterke) verhalen. Of, zoals de Britse 

staatsman Benjamin Disraëli ooit zo treffend het verwoordde: ’I have seen more than I remember, 

and I remember more than I have seen’. 
 
Wat betekent dit verschil in context tussen toen en nu voor het beantwoorden van vragen over 

verwachtingen, beleving en beweegredenen, een halve eeuw later? Een halve eeuw afstand maakt 

dat de gebeurtenissen in het verleden veelal niet meer in de juiste sequentie worden herinnerd. 

Wat volgde op wat, of ging er aan vooraf. Alle individuele feiten worden als het ware samengeperst 

tot een algemeen beeld. 
 
Wanneer je in een wetenschappelijk verantwoorde enquête verschillen of overeenkomsten 

wilt vaststellen tussen heden en verleden, dien je idealiter niet alle vragen achteraf te stellen. 

Een vergelijking tussen antwoorden in de beginsituatie en de eindsituaties valt vanuit een 

wetenschappelijk oogpunt bezien te prefereren. 
 
In deze enquête is dat niet zo gegaan; de invullers hebben zich zo goed en zo kwaad als dat kan, 

verplaatst in het verleden. Dat is dus moeilijk maar men neemt waarschijnlijk ook meer tijd om 

de vragen te beantwoorden en te wegen dan wanneer je direct na het verlaten van Leiden vooral 

vooruit kijkt en weinig tijd wilt besteden aan wat achter je ligt. Een ander aspect van een enquête 

vijftig jaar na dato is dat de deelnemers ‘op leeftijd’ meer beschouwend zijn geworden. Van de 

tegenstellingen van toen zijn de scherpe kantjes af. Deelnemers zullen eerder geneigd zijn 

‘eerlijk’ hun mening te geven. Over waarom het niet leuk was, of waarom men het lidmaatschap 

snel opzegde.  
 

 
3 Almanak LSC 1970. 
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Als onderzoekers hebben we ons dat gerealiseerd. Het maakt dat bepaalde uitkomsten soms 

genuanceerd geïnterpreteerd moeten worden. Dat geldt overigens lang niet voor alle vragen en 

hypotheses. Veel uitkomsten betreffen feitelijkheden waarvan je mag aannemen dat het merendeel 

betrouwbaar is ingevuld. En door gebruik te maken van statistische bewerkingen is het mogelijk de 

onderzoeksvragen en hypothesen op grond van de uitkomsten accuraat te beantwoorden. 
 
Een paar getallen tot slot die de gewijzigde verhoudingen tussen vereniging en universiteit 

illustreren. In 1967‐1968 jaar studeerden ruwweg 10.000 studenten in Leiden. Daarvan waren er 

zo’n 1150 mannen en 500 vrouwen eerstejaars. Hiervan werden er 265 lid van het LSC en 286 van de 

VVSL. In 2016 telt de Leidse universiteit meer dan 25.000 inschrijvingen met in 2012 3850 

eerstejaars. 
 

 Totaal aantal 1ste jr mannen 1ste jr vrouwen 1ste jr mannen LSC 1ste jr vrouwen VVSL 

1967 10.000 1150 500 280 286 

2016 25.000 1850 2000 161 235 

    (totaal aanmeldingen 427, lid 396) 
 
 
Daarbij moet nog bedacht worden dat in 2016 onder de aangekomen eerstejaars bij de huidige 

studentenvereniging Minerva ook HBO‐studenten lid kunnen worden. De getallen zijn niet bedoeld om 

conclusies uit te trekken maar om het veranderde speelveld tussen toen en nu te illustreren. 
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3. Vraagstelling en hypothesen 
 
 
 

3.1 Doelstelling 
 
De primaire doelstelling is een onderzoek naar de beleving/perceptie van de studietijd van de 

studenten die zijn aangekomen in 1967 in Leiden en lid zijn geworden van VVSL/LSC en de invloed 

hiervan op het latere leven.  
Het is de bedoeling dat dit onderzoek de basis vormt voor toekomstig onderzoek onder 

onderzoeksgroepen die in latere jaren zijn aangekomen en lid werden van VVSL/LSC c.q. Minerva. 
 

 

3.2 Algemene probleemstelling en onderzoeksvragen 
 
Hoe was de beleving/perceptie van de studietijd van de studenten aangekomen in 1967 in Leiden en 

lid zijn geworden van VVSL/LSC.  
Hieruit zijn de volgende (deel‐)vragen af te leiden: 
 
Algemeen: kenmerken onderzoeksgroep en vergelijkingsgroep 

1a Welke is de diversiteit van de onderzoeksgroep en vergelijkingsgroep4?  
‐ Sociaal (beurs, achtergrond ouders)  
‐ Geografische spreiding  
‐ Geloof  
‐ Verschil in studierichtingen 

 
Thema: de keuze voor studeren in Leiden  
2a Met welke intenties en verwachtingen is de onderzoeksgroep in 1967 naar Leiden gegaan?  
2b Waarom hebben de personen uit de onderzoeksgroep in 1967 gekozen voor Leiden; welke 

factoren hebben deze keuze bepaald? 
 
Thema: de studie in Leiden  
3a Hoe lang heeft de studie in beslag genomen?  
3b Hoe dacht de onderzoeksgroep toen over de studie?  
3c Hoe ervaarde de onderzoeksgroep de situatie m.b.t. de studie destijds?  
3d Wat waren na afloop van de studietijd de plannen en ambities? 
 
Thema: het verenigingsleven VVSL/LSC  
4a Hoe werd in de onderzoeksgroep gedacht over het verenigingsleven van VVSL/LSC m.b.t de 

periode 1967 t/m 1971 (het jaar van het fusiebesluit)?  
4b Hoe heeft de onderzoeksgroep het verenigingsleven van de VVSL/LSC beleefd in de periode  

1967 t/m 1971? 
 
Thema: Maatschappelijke ontwikkelingen  
5 In welke mate was de onderzoeksgroep bekend met de maatschappelijke gebeurtenissen in 

binnen‐ en buitenland, met drugsgebruik en homoseksualiteit? 
 
Thema: het werkzame leven na de studie  
6a Wat voor werk heeft de onderzoeksgroep na de studietijd gedaan?  
6b Hoe kijkt de onderzoeksgroep nu terug op zijn/haar werkzame leven?  
 

 
4 Over de vergelijkingsgroep zie p. 18 
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Thema: de invloed van de studietijd in Leiden op het latere persoonlijk leven  
7 Welke sociale contacten en vriendschappen heeft de onderzoeksgroep te danken aan de 

studie en aan het lidmaatschap van VVSL/LSC? 
 

 

3.3 Hypothesen 
 
Thema: de keuze voor studeren in Leiden; de studie in Leiden 
 

1. De ambities bij aankomst in Leiden wijzigen zich gedurende de studietijd: de mannen 

hebben veel ambitie bij aanvang van de studie en deze blijft stabiel tussen aanvang 

en afloop studie; bij de vrouwen groeit de ambitie tussen aanvang en afloop studie. 

2. Voor vrouwen golden andere motieven om in Leiden te gaan studeren dan voor mannen.  
3. De vereniging speelt geen rol bij de keuze voor Leiden.  
4. Vrouwen studeren sneller af dan mannen.  
5. Bij de vrouwen stoppen er meer voortijdig met hun studie dan bij de mannen.  
6. Degenen met een tussenjaar na hun eindexamen studeren sneller dan degenen 

die meteen na de middelbare school zijn gaan studeren.  
7. Leden VVSL/LSC studeren niet significant slechter (uitgedrukt in studieduur) dan niet‐ 

leden.  
8. Er werd weinig van studie gewisseld.  
9. Leden uit de Randstad hadden minder vaak aanpassingsproblemen dan leden uit 

de provincie. 

 

Thema: het verenigingsleven VVSL/LSC  
10. Het merendeel van de leden is niet actief (bestuursfunctie, actief lid binnen 

subvereniging, sociëteits‐ of clubbezoek) geweest binnen de vereniging. 

11. Leden uit de provincie zijn actiever in het verenigingsleven dan leden uit de Randstad.  
12. Er is een negatieve samenhang tussen het tempo van afstuderen en de mate van 

actief‐ zijn binnen de vereniging: hoe actiever, hoe langer iemand over de studie deed.  
13. Bij de vrouwen was de loyaliteit aan de vereniging minder groot dan bij de mannen.  
14. Het merendeel van de leden is tevreden over haar/zijn studietijd in Leiden.  
15. De vereniging was een goede voorbereiding op de latere loopbaan (betaald dan 

wel onbetaald). 

 

Thema: Maatschappelijke ontwikkelingen  
16. Drugsgebruik was te verwaarlozen (gegeven de landelijk situatie).  
17. De leden waren niet actief betrokken bij de politieke en sociale ontwikkelingen binnen 

de universiteit. 

 

Thema: het werkzame leven na de studie  
18. Veel vrouwen hebben betaalde arbeid verricht in deeltijd.  
19. Vrouwen zonder kinderen hebben vaker een fulltime baan.  
20. Mannen zijn significant ambitieuzer dan vrouwen om later een 

belangrijke maatschappelijke positie te verwerven. 

 

Thema: de invloed van de studietijd in Leiden op het latere persoonlijke leven  
21. De sociale contacten van nu richten zich merendeels op leden van LSC/VVSL en 

minder op studiegenoten. 
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4. Methode van onderzoek 
 
 
 

4.1 Onderzoeksmiddel: de enquête 
 
4.1.1 De ontwikkeling van de online enquête 
 
Reeds in het begin was duidelijk dat wij gebruik wilden maken van een online systeem om de 

enquête uit te voeren. Dit leek ons gemakkelijker voor de respondenten en biedt ook de 

mogelijkheid om in korte tijd meer vragen te beantwoorden dan mogelijk zou zijn met een 

schriftelijke enquête. Ook voor de dataverwerking heeft dit uiteraard grote voordelen. Er is gebruik 

gemaakt van Qualtrics web‐gebaseerde survey‐software waarmee eenvoudig vragenlijsten online 

ontworpen en afgenomen kunnen worden. De Faculteit Sociale Wetenschappen van de 

Universiteit Leiden heeft een licentie om gebruik te kunnen maken van deze software. 
 
Voor het samenstellen van de enquête werden gaandeweg de volgende 

uitgangspunten geformuleerd: 
 

Het invullen van de vragen mag niet langer duren dan 30 ‐ 40 minuten De 

vragen worden opgedeeld in duidelijk herkenbare thema’s  
Er moet een duidelijke en logische verhaallijn zijn, die de respondenten als het 

ware ‘meeneemt, waardoor zij het leuk vinden om de vragenlijst helemaal in te 

vullen 

Zo veel mogelijk ‘meetbare’ vragen en zo min mogelijk vrije tekst om getalsmatige 

verwerking mogelijk te maken 

De vragen moeten zo veel mogelijk ‘toekomstvast’ zijn, d.w.z. dat zij in de toekomst ook 

gebruikt kunnen worden voor onderzoek onder latere jaren. 
 
Als eerste stap werden door de onderzoekscommissie de thema’s vastgesteld, die in de enquête 

aan de orde zouden komen. Hierna is begonnen om binnen de verschillende thema’s vragen te 

formuleren. Hierbij hebben de onderzoekers hun eigen ervaringen uit de studietijd laten 

meespreken, maar ook is andere jaargenoten gevraagd met ideeën te komen. Dit resulteerde in een 

groot aantal open vragen. Deze moesten vervolgens worden omgezet in meetbare vragen. De 

meetbare vragen konden meerkeuzevragen zijn met een aantal mogelijk mogelijke antwoorden, die 

de respondent kan aankruisen. Maar ook is gebruik gemaakt van ‘schaalbare’ vragen, zoals b.v. ‘In 

hoeverre heeft de universitaire studie voldaan aan je verwachtingen’. Bij deze vragen is gebruik 

gemaakt van schalen van 1‐5 en schalen van 1‐10. 
 
Zoals gezegd, kon de onderzoekscommissie gebruik maken van haar eigen ervaringen bij het 

bedenken van mogelijke antwoorden op meerkeuzevragen. Echter, het risico bestaat altijd dat de 

gegeven keuzes te veel één kant op gaan. Om dit te ondervangen is bij veel meerkeuzevragen een 

categorie ‘anders, namelijk …’ opgenomen, waar de respondent een eigen antwoord kan 

formuleren. Zoals we later zullen zien in dit verslag, geeft dit bovendien de mogelijkheid om de 

vraagstelling voor toekomstige onderzoeken te verbeteren. 
 
Uiteindelijk bestond de enquête uit 9 onderdelen c.q. thema’s:  

1. Welkom  
2. Basisgegevens: 13 vragen over o.a. geslacht, geboortejaar, 

vooropleiding, gezinssamenstelling en ouders  
3. Naar Leiden: 8 vragen over o.a. de intenties bij aankomst en de motivatie voor de keuze 

voor Leiden en de studie  
4. De studie in Leiden: 16 vragen over de studie en de studieresultaten 
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5. Het verenigingsleven: dit onderdeel was gesplitst voor mannen en vrouwen. Zo waren er 

21 vragen aan de vrouwen over het leven binnen de VVSL en 24 vragen voor de mannen 

over het leven binnen het LSC. De vragen gaan o.a. over de beleving, de betrokkenheid en 

de activiteiten in verenigingsverband  
6. Maatschappelijke ontwikkelingen: 9 vragen over o.a. de veranderingen in de maatschappij, 

eventuele problemen tijdens de studententijd en de seksualiteit  
7. Het werkzame leven: 18 vragen over ambities, werk en loopbaan  
8. Het privé leven: 11 vragen over de invloed van Leiden op het huidige privé leven en de 

sociale contacten.  
9. Afsluiting  

In totaal bevat de enquête 99 vragen voor de mannen en 96 vragen voor de vrouwen. 
 
4.1.2 De pilot‐enquête 
 
Om de vragenlijst te testen op geschiktheid voor de doelgroep is in februari 2016 een pilot‐enquête 
gehouden onder 21 reünisten uit het jaar 1966 ( 10 van de VVSL en 11 van het LSC). Het jaar 1966 
werd gekozen omdat die qua beleving nog nauw aansluit bij het jaar 1967. Een deel van degenen 
die zich in 1967 aanmeldde als lid van LSC of VVSL had al een jaar in Leiden gestudeerd. 
 
Aan deze proefpersonen werd gevraagd de hele enquête in te vullen en daarna een aantal 

evaluatievragen te beantwoorden. Hier werd o.a. gevraagd of zij het leuk vonden om de enquête in 

te vullen, hoe lang ze deden over het invullen, welke verbeteringen zij willen zien, welke 

onderwerpen ze hebben gemist en welke vragen ze zouden willen toevoegen. 
 
De pilot leverde 18 bruikbare inzendingen op. Door het niet goed afsluiten van de enquête waren 

3 van de 21 enquêtes onbruikbaar. Met een aantal proefpersonen is naderhand gesproken om hun 

toelichting en input alsnog te verkrijgen. 
 
De proefpersonen vonden in meerderheid (83% , n=18) dat het leuk was om de enquête in te 

vullen. Ook de lengte van de enquête leek goed gekozen, want de gemiddelde tijd van het invullen 

bedroeg ruim 35 minuten en de meerderheid (62%, n=17) vond dat niet te lang. De pilot leverde 

een aantal bruikbare suggesties op om de enquête te verbeteren. 
 

 

4.2 Methoden van dataverwerking en data analyse 
 
De Qualtrics software die is gebruikt voor het ontwerpen en de afname van de online enquête, 

biedt tevens de mogelijkheid van statistische analyse van de verzamelde data.  
De antwoorden die met de enquête zijn verkregen, kunnen direct gebruikt worden voor het 

berekenen van frequenties en gemiddelden. Bij sommige vragen was er afgezien van de gegeven 

antwoordopties, de mogelijkheid van een open antwoord in de vorm van: ‘anders, namelijk …’ Deze 

aanvullende antwoorden zijn nadien gehercodeerd, dat wil zeggen dat bekeken is of ze 

ondergebracht konden worden onder één van de gegeven antwoordopties; kon dit niet dan 

werden overeenkomstige antwoorden soms gecategoriseerd als een nieuwe, aparte subcategorie 

binnen de ‘anders’‐antwoorden dan wel bleven antwoorden als een apart ‘anders’ antwoord staan. 
 
Voor het toetsen van de hypothesen zijn de daarin genoemde concepten eerst gedefinieerd en 

werd er gekeken welke vraag c.q. combinatie van de vragen uit de enquête overeenkwamen met 

het betreffende concept; de bij deze vragen behorende variabelen werden vervolgens in de 

statistische analyse betrokken. De statistische analyses bestonden hoofzakelijk uit chi‐

kwadraattoetsen of T‐ toetsen. 
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4.3 De onderzoeksgroep 1967 VVSL/LSC 
 
4.3.1 Respons op de enquête 
 
Zoals in paragraaf 2.1 en 2.2 reeds is beschreven is alles in het werk gesteld om de ontbrekende 

emailadressen op te sporen. Van de 237 LSC jaargenoten is er van 216 (91%) een emailadres 

bekend, van de 225 VVSL jaargenoten gaat het om 201 (89%) emailadressen.  
Na de eerste mailing bleek een aantal van de emailadressen nog niet correct. Wederom zijn 

inspanningen gedaan om foutieve adressen te corrigeren hetgeen in een aantal gevallen lukte. 

Nadat een tweede herinneringsmail is gestuurd, is er uiteindelijk 388 keer (93%) gereageerd op de 

online enquête. Echter, deze leverden niet allemaal bruikbare enquêtes op. Het kwam helaas 

veelvuldig voor dat slechts enkele vragen van de enquête ingevuld waren en deze vervolgens niet 

verzonden werden (de knop insturen aangeklikt). Dit bracht de grootte van de onderzoeksgroep 

terug van 388 naar 289. In 20 gevallen was het geslacht niet ingevuld en daardoor werd een deel van 

de enquête niet zichtbaar en bleef het specifieke LSC‐deel of VVSL‐deel dus oningevuld. Uiteindelijk 

resteren 269 bruikbare enquêtes en bestaat de onderzoeksgroep uit: 126 VVSL (46,3%) en 143 LSC 

(52,6%). De respons is nu dus 65% van de 417 beschikbare emailadressen (63% voor de vrouwen en 

66% voor de mannen). En dat is 58% van de 462 overlevende jaargenoten (56% voor de vrouwen en 

60% voor de mannen) 

 

4.3.2 Representativiteit 
 
De vraag is in hoeverre de VVSL‐respondenten (n=126) en de LSC‐respondenten 

(n=143) representatief zijn voor de beide populaties.  
In de eerste plaats is het de beschikbaarheid van emailadressen die de selectie van potentiele 

deelnemers aan de enquête heeft bepaald. Door het ontbreken van emailadressen – ondanks 

intensieve opsporing – was er een uitval van (262‐417=) 45 jaargenoten: 21 LSC en 24 VVSL. Dit 

zijn mogelijk de minder bij de verenigingen betrokken jaargenoten. Dit kan een kleine vertekening 

ten gevolge hebben.  
In de tweede plaats bestaat de indruk dat de (417‐269=) 148 non‐respondenten niet een 

bepaalde selectie betreffen maar hun deelname afhankelijk is van allerlei uiteenlopende zaken. 

Zo zijn er 29 die helemaal niet gereageerd hebben, bijv. doordat ze niet gemotiveerd waren, de 

uitnodiging gemist hebben, de computer defect, geen tijd ervoor in die periode, gemakzucht e.d.  
Ten slotte zijn er degenen (119) die wel getracht hebben te reageren maar moeite hadden met de 

digitale vormgeving van de enquête waardoor het insturen mislukt is of de invulling onvolledig was. 

Het is echter niet mogelijk om te bepalen of er een specifieke subgroep uitgevallen is aangezien er 

geen gegevens beschikbaar zijn van de basispopulatie waarmee vergeleken kan worden. Er is alles 

aan gedaan om de mailadressen op te sporen en via de jaarclubs de mensen te motiveren om deel 

te nemen. Het lijkt dan ook gerechtvaardigd dat de representativiteit van de onderzoeksgroep 

bestaande uit 269 jaargenoten voldoende groot is. 
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deelname aan enquete jaargang 1967 VVSL+LSC (n=462) 
 
 
 

45  
29 

 
 
 

269 
119

 

 
 
 
 
 

mailadres onbekend 
 

geen reactie op oproep tot deelname aan enquete 
 

onvolledige ingevuld/niet verzonden 
 

respondenten onderzoeksgroep  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

jaargang LSC 1967 (n=237) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

jaargang VVSL 1967 (n=225) 
 

 
 

21 

 
 
 
24 
 

 

 

 73 
75 

 

143 
126  

 
 

  
 

 
 
 
 
 
 

 

mailadres onbekend 
 

mailadres onbekend 
 

  
 

  
 

 
geen reactie/onvolledig ingevuld/niet verzonden 

 
geen reactie/onvolledig ingevuld/niet verzonden 

 

  
 

   

 
respondenten onderzoeksgroep LSC 

 
respondenten onderzoeksgroep VVSL 
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4.3.3 Samenstelling onderzoeksgroep        
 

    
 

Onderzoeksgroep VVSL 1967 LSC 1967 Totaal 
 

 Vrouwen Mannen   
 

 (n=126; 46,8%) (n=143; 53,2%) N=269; 100% 
 

Waar vandaan: 
39 (31 %) 39 (27,3%) 

  
 

randstad ‐Den Haag/Wassenaar 78 (29 %) 
 

‐Leiden/Oegstgeest 9 ( 7,1%) 8 ( 5,6%) 17 ( 6,3%) 
 

‐elders randstad 44 (34,9%) 39 (27,3%) 83 (30,8%) 
 

buiten de randstad 28 (22,2%) 54 (37,7%) 82 (30,5%) 
 

overzeese gebiedsdelen 0   1 ( 0,7%) 1 ( 0,4%) 
 

buitenland 5 ( 4 %) 2 ( 1,4%) 7 ( 2,6%) 
 

missing 1 ( 0,8%)   1 ( 0,4%) 
 

Middelbare schoolopleiding: 
63 (50 %) 38 (26,6%) 101 (37,5%) 

 

gymnasium α 
 

gymnasium β 28 (22,2%) 47 (32,8%) 75 (27,9%) 
 

hbs a 8 ( 6,4%) 11 ( 7,7%) 19 ( 7,1 %) 
 

hbs b 24 (19 %) 47 (32,9%) 71 (26,4%) 
 

anders 3 ( 2,4%) 0 ( 0 %) 3 ( 1,1%) 
 

Geloof: 
63 (50 %) 75 (52,4%) 138 (51,3%) 

 

geen 
 

rooms katholiek 16 (12,7%) 21 (14,7%) 37 (13,8%) 
 

vorm van protestantisme 45 (35,7%) 46 (32,2%) 91 (33,8%) 
 

joods5      (1)  
 

islam/hindoe/boeddhisme 0   1 (0,7%) 1 ( 0,4%) 
 

missing 2 ( 1,6%)   2 ( 0,7%) 
 

Beurs: 
7 ( 5,6%) 13 ( 9,1%) 20 ( 7,4%) 

 

Ja 
 

Nee 119 (94,4%) 129 (90,2%) 248 (92,2%) 
 

missing    1 ( 0,7%) 1 ( 0,4%) 
 

 
 

Uit bovenstaande tabel komt naar voren dat ⅔ deel (66 %) uit de Randstad komt en ⅓ deel van 

buiten de Randstad (30,5%). Binnen de Randstad scoort Den Haag/Wassenaar even hoog als elders 

in de Randstad (29% en 31%). Verder blijkt dat bij de mannen het percentage dat van buiten de 

Randstad komt iets hoger is (38%) dan bij de vrouwen (22%). 
 
Bij middelbare schoolachtergrond domineert het gymnasium: α en β samen 65%. Dat is ook niet zo 

vreemd, ervan uitgaande dat voor vele studies in die tijd het gymnasium een toelatingseis was. Dit 

was zo voor alle talen, geschiedenis en in principe ook voor de studie rechten. Rechten kon je zonder 

gymnasium ook studeren maar dan moest je in het 1e jaar eerst de instaptoets Latijn behalen. 

Verder valt op dat de vrouwen (50%) twee keer zo vaak gymnasium α hebben als de mannen (27%). 
Gymnasium β domineert bij de mannen (33% t.o.v. 22%); de mannen hebben sowieso vaker een b‐ 

vooropleiding (gymnasium β of hbs b) dan de vrouwen (66% t.o.v. 41%).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 Deze categorie ontbrak ten onrechte in de enquête; eenmaal is het expliciet vermeld 
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vooropleiding LSC mannen vooropleiding VVSL vrouwen 
 

0        
 

     3   
 

47 
38 24   

 

       
 

     8 63 
 

11   
28 

  
 

   
47   

 

        
 

  
gymnasium alpha 

 
gymnasium betha  

 
gymnasium alpha 

 
gymnasium betha 

 

     
 

     
 

  
hbs a 

 
hbs b  

 
hbs a 

 
hbs b 

 

     
 

     
 

  
anders 

  
 

 
anders 

  
 

       
 

        

          
 

 
Qua geloof geeft de helft van de onderzoeksgroep ‘geen geloof’ aan. Een vorm van protestantisme 

geldt voor 34% van de respondenten, het katholieke geloof komt lager uit met 14%; op het gebied 

van het geloof is er vrijwel geen verschil tussen mannen en vrouwen. 
 
Ten slotte geeft 92% aan geen studiebeurs te hebben gehad. Een studiebeurs kon verkregen worden 

op grond van de hoogte van het inkomen van de ouders. Er werd overwegend op kosten van de 

ouders gestudeerd, slechts een heel klein deel had een studiebeurs – voor mannen iets meer dan 

voor vrouwen. 
 

 

4.4 De vergelijkingsgroep 1967 jaargenoten 
 
4.4.1 Adressenbestand LUF 
 
Het doel van de vergelijkingsgroep is om de VVSL/LSC‐leden te kunnen vergelijken met jaargenoten 

die in ook 1967 zijn aangekomen maar niet lid van een van beide verenigingen waren. Om deze 

personen te kunnen benaderen, was het adressenbestand van het LUF de enige mogelijkheid die 

ter beschikking stond.  
Na overleg met het LUF is er toestemming verkregen om uit het LUF bestand de personen te 

selecteren die ook in 1967 zijn aangekomen maar niet lid werden van het LSC of de VVSL. De opzet 

was een vergelijkingsgroep te selecteren van rond de 100 personen: 50 mannen en 50 vrouwen. 

Uitgaande van een respons van zo’n 50%, zouden er idealiter 200 personen (100 mannen en 100 

vrouwen) die aan genoemd selectiecriterium voldoen, benaderd moeten worden om deel te 

nemen aan de enquête. Een beperking is dat het LUF bestand vanzelfsprekend alleen leden van het 

LUF bevat. Dit is een specifieke groep alumni die de universiteit van Leiden een warm hart toe 

draagt en er verbondenheid mee voelt. 
 
De opbrengst viel tegen. Er bleken maar 111 personen (13 vrouwen en 98 mannen) aan het 

selectiecriterium van geen lid LSC of VVSL te voldoen. Besloten is toen om de jaargang 1966 erbij te 

betrekken. De onderzoekscommissie acht dit verantwoord omdat ook in de LSV/VVSL groep mensen 

zitten die in 1966 zijn gaan studeren maar pas in het tweede jaar lid zijn geworden van LSC of VVSL. 
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Dit leverde nog eens 27 personen op (9 vrouwen en 18 mannen) zodat in totaal 138 

personen benaderd konden worden om de digitale enquête in te vullen. 
 
Dezelfde procedure is gevolgd als met de LSC/VVSL onderzoeksgroep. Een uitnodigingsmail met 

de link naar de voor deze groep aangepaste enquête en twee weken later een herinneringsmail 

(zie 4.3.1). 

 

4.4.2 Respons op de enquête en representativiteit 
 
Van de 138 personen die via de e‐mail zijn benaderd, is er van 64 een antwoordprofiel binnen 

gekomen. Hiervan vallen 14 af omdat die respondenten de enquête niet afgemaakt en niet 

ingestuurd hebben. Verder ontbrak er nog van 1 respondent het geslacht zodat de vergelijkingsgroep 

uiteindelijk uit 49 personen bestaat: 42 mannen en slechts 7 vrouwen. Het is van het grootste belang 

om voor ogen te houden dat de representativiteit van de vergelijkingsgroep zeer beperkt is. Vaak kon 

de vergelijkingsgroep alleen gebruikt worden als totaal of als vergelijking met de mannen uit de 

onderzoeksgroep. 

 

4.4.3 Samenstelling vergelijkingsgroep      
 

     
 

  1966/67 1966/67 Totaal 
 

  Vrouwen Mannen 

N=49; 100% 
 

  (n=7; 14,3%) (n=42; 85,7%) 
 

Waar vandaan:  
0 ( 0%) 9 (21,4%) 9 (18,4%) 

 

randstad ‐Den Haag/Wassenaar  
 

‐Leiden/Oegstgeest  1 (14,3%) 5 (11,9%) 6 (12,2%) 
 

‐elders randstad  5 (71,4%) 17 (40,5%) 22 (44,9%) 
 

buiten de randstad  1 (14,3%) 9 (21,4%) 10 (20,4%) 
 

overzeese gebiedsdelen  0  0  0 
 

buitenland  0  2 (4,8%) 2 ( 4,1%) 
 

Middelbare schoolopleiding:  
0 

 
7 (16,7%) 7 (14,3%) 

 

gymnasium α   
 

gymnasium β  3 (42,9%) 14 (33,3%) 17 (34,7%) 
 

hbs a  0  4 ( 9,5%) 4 ( 8,2%) 
 

hbs b  4 (57,1%) 16 (38,1%) 20 (40,8%) 
 

anders  0  1 ( 2,4%) 1 ( 2%) 
 

Geloof:  
3 (42,9%) 10 (23,8%) 13 (26,5%) 

 

geen  
 

rooms katholiek  1 (14,2%) 17 (40,5%) 18 (36,7%) 
 

vorm van protestantisme  3 (42,9%) 15 (35,7%) 18 (36,7%) 
 

joods6  
0 

 
0 

 
0 

 

islam/hindoe/boeddhisme    
 

Beurs:  
3 (42,9%) 20 (47,6%) 23 (46,9%) 

 

Ja  
 

Nee  4 (57,1%) 22 (52,4%) 26 (53,1%) 
 

 

Deze vergelijkingsgroep kenmerkt zich doordat ¾ uit de Randstad afkomstig is, dat is iets meer dan 

bij de onderzoeksgroep. Het betreft hier vooral de Randstad buiten de regio Den Haag/Wassenaar of 

Leiden/Oegstgeest. 
 
 
 
 
6 Deze categorie ontbrak ten onrechte in de enquête 
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Bij de vooropleiding komt gymnasium β ruim tweemaal zoveel voor als gymnasium α. Als je de b‐ 

vooropleidingen (gym β en hbs b) bij elkaar optelt, komt dit uit op 75,5%; dit is een derde hoger 

dan bij de onderzoeksgroep (54,3%). De vrouwen hebben alle zeven zelfs een b‐vooropleiding 

gedaan. Op het gebied van geloof is het percentage protestantisme ongeveer gelijk aan dat in de 

onderzoeksgroep, resp. 37% en 33,5%. Het rooms‐katholicisme en het protestantisme in de 

vergelijkingsgroep zijn in gelijke mate vertegenwoordigd. In tegenstelling tot de onderzoeksgroep is 

in deze vergelijkingsgroep het aantal niet‐gelovigen beduidend kleiner (de helft) en het percentage 

rooms‐katholieken veel hoger (37% in vergelijking tot 14%).  
Ten slotte is het opvallend dat in de vergelijkingsgroep 47% een beurs had ten opzichte van 7,4% 

in de onderzoeksgroep. 
 

 

4.5 Achtergrondgegevens ouders van de onderzoeksgroep en de vergelijkingsgroep 
 

‐ Hoogst genoten vooropleiding ouders. 
 

Hoogst genoten vader vader moeder moeder 

vooropleiding onderzoeksgroep vergelijkingsgroep onderzoeksgroep vergelijkingsgroep 

 (n=269) (n=49) (n=267) (n=48) 

LO 0  6 (12,2%) 6 ( 2,2%) 12 (25 %) 

LBO 3 ( 1,1%) 6 (12,2%) 8 ( 3 %) 2 ( 4,2%) 

MBO 11 ( 4,1%) 8 (16,3%) 18 ( 6,7%) 5 (10,4%) 

HBO 33 (12,3%) 6 (12,2%) 63 (23,4%) 5 (10,4%) 

Mulo 7 (2,6%) 6 (12,2%) 26 ( 9,7%) 10 (20,8%) 

MMS 0  0  27 (10 %) 2 ( 4,2%) 

HBS 40 (14,9%) 6 (12,2%) 41 (15,2%) 5 (10,4%) 

Gymnasium 11 (4,1%) 0  19 ( 7,1%) 4 ( 8,3%) 

Universiteit 157 (58,3%) 10 (20,4%) 47 (17,5%) 1 ( 2,1%) 

anders 7 (2,6%) 1 (2 %) 12 ( 4,5%) 2 ( 4,2%) 

 

De grote lijn is dat zowel de vaders als de moeders van de VVSL/LSC‐leden die in 1967 lid geworden 

hoger opgeleid zijn dan de vaders en moeders van de vergelijkingsgroep; de ouders van de 

onderzoeksgroep hebben veel vaker een universitaire opleiding genoten, vooral de vaders (58%). 

De vooropleiding HBS, HBO en universiteit domineert bij de moeders van de onderzoeksgroep; lager 

onderwijs en Mulo domineert bij de moeders van de vergelijkingsgroep.  
In beide groepen verschilt de vooropleiding tussen de vader en de moeder waarbij de vaders van de 

onderzoeksgroep ruim drie keer zo vaak een universitaire opleiding hebben gevolgd en de vaders 

van de vergelijkingsgroep zelfs tien keer zo vaak. 
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5. Resultaten 
 
5.1 Onderzoeksthema’s 
 
5.1.1 Thema 1: de keuze voor studeren in Leiden 
 

‐ Met welke motieven is de onderzoeksgroep in 1967 naar Leiden gegaan? 
 
Waarom hebben de personen uit de onderzoeksgroep in 1967 gekozen voor Leiden; 

welke overwegingen hadden invloed op dit besluit? 

 

Overwegingen voor studeren in Leiden VVSL 1967 LSC 1967 

(schaal 1‐5; 1=geen invloed, 3=neutraal, 5=veel Vrouwen Mannen 

invloed) gemiddelde gemiddelde 

1. vanwege de kwaliteit van de studierichting 2.27 2.84 

2. vrienden/vriendinnen gingen ook naar Leiden 1.85 2.18 

3. omdat het van mij verwacht werd 2.35 2.42 

4. advies van derden 1.87 2.08 

5. dichtbij mijn woonplaats 2.07 1.81 

6. om ver weg te zijn van mijn woonplaats 1.40 1.41 

 

In alle gevallen blijft de invloed beperkt in die zin dat de gemiddelde score bij alle overwegingen <3 is. 

Over het geheel tellen de overwegingen voor de mannen iets zwaarder dan voor de vrouwen. De 

overweging dat Leiden dichterbij de woonplaats is (nummer 5.), lijkt daarentegen voor de vrouwen iets 

zwaarder te wegen. Alleen op overweging 1. en 2. is het verschil significant (t‐toets, p<.05).  
Overweging 3 (omdat het van mij verwacht werd) wordt nog extra versterkt door de open 
antwoordmogelijkheid ‘anders’ waarbij 27 keer expliciet aangegeven wordt dat de keuze 
voornamelijk bepaald wordt onder invloed van ouders en/of familie. 
 

‐ Studiekeuze bij aankomst: onderzoeksgroep en vergelijkingsgroep. 
 

Studies VVSL 1967 (n=126) LSC 1967 (n=143) VVSL+LSC (n=269) 

Onderzoeksgroep ingevuld 124 ingevuld 139 ingevuld n=253 

Rechten 29 (23 %) 64 (44,7%) 93 (34,6%) 

Geneeskunde*) 17 (13,5%) 35 (24,5%) 52 (19,3%) 

Farmacie*) 4 ( 3,2%) 3 ( 2,1%) 7 ( 2,6%) 

Biologie*) 5 ( 4 %) 5 ( 3,5%) 10 ( 3,7%) 

Scheikunde*) 1 ( 0,8%) 8 ( 5,6%) 9 ( 3,3%) 

Natuurkunde*) ‐  ‐ ‐ 
Wiskunde*) 1 (0,8%) 3 ( 2,1%) 4 ( 1,5%) 

Geologie*) 1 (0,8%) 3 ( 2,1%) 4 ( 1,5%) 

Geschiedenis 3 (2,4%) 4 ( 2,8%) 7 ( 2,6%) 

Kunstgeschiedenis 9 (7,1%) 0 9 ( 3,3%) 

Filosofie 0  0 0 

Theologie 1 (0,8%) 0 1 ( 0,4%) 

Klassieke talen 1 (0,8%) 4 ( 2,8%) 5 ( 1,9%) 

Moderne talen 24 (19 %) 1 ( 0,7%) 25 ( 9,2%) 

Oosterse talen 0  2 ( 1,4%) 2 ( 0,7%) 

Pedagogiek 13 (10,3%) 0 13 ( 4,8%) 

Psychologie 7 (5,5%) 2 ( 1,4%) 9 ( 3,3%) 

Antropologie 2 (1,6%) 1 ( 0,7%) 3 ( 1,1%) 

Sociologie 6 (4,8%) 4 ( 2,8%) 10 ( 3,7%)  
*) = de bèta studies 
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Studies Vrouwen (n=2) Mannen (n=46) Vergelijkingsgroep 

Vergelijkingsgroep ingevuld 2 ingevuld 40 (n=48) 

   ingevuld n=42 

Rechten 0 3 ( 6,5%) 3 ( 6,3%) 

Geneeskunde*) 1 (50%) 13 (28,3%) 14 (29,2%) 

Farmacie*) 0 2 ( 4,3%) 2 ( 4,2%) 

Biologie*) 1 (50%) 6 ( 13 %) 7 (14,6%) 

Scheikunde*) 0 0 0  
Natuurkunde*) ‐ ‐ ‐  
Wiskunde*) 0 2 ( 4,3%) 2 ( 4,2%) 

Geologie*) 0 0 0  
Geschiedenis 0 1 ( 2,2%) 1 (2,1%) 

Kunstgeschiedenis 0 1 ( 2,2%) 1 (2,1%) 

Filosofie 0 0 0  
Theologie 0 3 ( 6,5%) 3 (6,3%) 

Klassieke talen 0 0 0  
Moderne talen 0 2 ( 4,3%) 2 (4,2%) 

Oosterse talen 0 0 0  
Pedagogiek 0 0 0  
Psychologie 0 2 ( 4,3%) 2 (4,2%) 

Antropologie 0 2 ( 4,3%) 2 (4,2%) 

Sociologie 0 3 ( 6,5%) 3 (6,3%)  
*) = de bèta studies 
 
In bovenstaande twee tabellen is te zien dat in de onderzoeksgroep als geheel de keuze voor rechten 

en geneeskunde overheerst: samen genomen schreef ruim de helft van de 1967 VVSL+LSC‐leden zich 

in voor één van beide studies. Bij de LSC‐mannen staat geneeskunde op de tweede en bij de VVSL‐ 

vrouwen op de derde plaats. Het zijn hoofdzakelijk de vrouwen die een studie in de moderne talen 

kozen, deze staat bij hen op de tweede plaats (19%). Bij de VVSL‐vrouwen vormen, naast de 

moderne talen, pedagogiek en psychologie (10,3%+5,5%) vooral de ‘vrouwen‐studies’; bij de LSC‐

mannen is het animo voor deze studies nihil. 

Bij de vergelijkingsgroep vergelijken we vanwege de ondervertegenwoordiging van de vrouwen en 

de sekse‐gevoeligheid van de studiekeuze alleen de mannen met de mannen van de 

onderzoeksgroep. De mannen van de vergelijkingsgroep kozen het meest voor geneeskunde, met 

biologie op de tweede plaats. Bij clustering van de bèta studies heeft 50% van de mannen in de 

vergelijkingsgroep voor een dergelijke studie gekozen en 40% van de mannen in de 

onderzoeksgroep. Deze bevinding sluit aan bij de vooropleiding van de vergelijkingsgroep‐mannen 

(zie tabel samenstelling vergelijkingsgroep) die overwegend gymnasium β of HBS b is (71%), hetgeen 

passend is voor een bèta studie. 
 
 

‐ Waarom die studie?     
    

Waarom deze studie? VVSL 1967 LSC 1967 Totaal 
  Vrouwen Mannen  
  (n=126; 46,8%) (n=143; 53,2%) N=269; 100% 
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1) Omdat ik inhoudelijk n.a.7 =11 (8,7%) n.a. =21 (14,7%) n.a. =32 (11,9%) 
 

geïnteresseerd was in die studie.    
6 ( 4,2%) 14 ( 5,2%) 

 

1. niet van invloed 8 ( 6,4%) 
 

2. 12 ( 9,5%) 9 ( 6,3%) 21 ( 7,8%) 
 

3. 14 (11,1%) 33 (23 %) 47 (17,5%) 
 

4. 36 (28,6%) 37 (25,9%) 73 (27,1%) 
 

5. zeer sterk van invloed 45 (35,7%) 37 (25,9%) 82 (30,5%) 
 

2) Omdat ik daarin later mijn n.a. =25 (19,8%) n.a. =24 (16,7%) n.a. =49 (18,2%) 
 

beroep wilde uitoefenen. 
14 (11,1%) 15 (10,5%) 

  
 

1. niet van invloed 29 ( 10,8%) 
 

2. 8 ( 6,4%) 13 ( 9,1%) 21 ( 7,8%) 
 

3. 17 (13,5%) 25 (17,5%) 42 (15,6%) 
 

4. 32 (25,4%) 33 (23,1%) 65 (24,2%) 
 

5. zeer sterk van invloed 30 (23,8%) 33 (23,1%) 63 (23,4%) 
 

3) Als algemene academische n.a. =27 (21,4%) n.a. =30 (21%) n.a. =57 (21,2%) 
 

vorming. 
30 (23,8 %) 20 (14 %) 

  
 

1. niet van invloed 50 (18,6%) 
 

2. 22 (17,5%) 12 ( 8,4%) 34 (12,6%) 
 

3. 16 (12,7%) 31 (21,7%) 47 (17,5%) 
 

4. 19 (15,1%) 34 (23,7%) 53 (19,7%) 
 

5. zeer sterk van invloed 12 ( 9,5%) 16 (11,2%) 28 (10,4%) 
 

4) Deze leek me een leuke studie n.a. =30 (23,8%) n.a. =41 (28,6%) n.a. =71 (26,4%) 
 

en ik had geen andere voorkeur. 
35 (27,8%) 27 (18,9%) 

  
 

1. niet van invloed 62 (23,1 %) 
 

2. 8 ( 6,3%) 16 (11,2%) 24 ( 8,9%) 
 

3. 14 (11,1%) 25 (17,5%) 39 (14,5%) 
 

4. 23 (18,3%) 25 (17,5%) 48 (17,8%) 
 

5. zeer sterk van invloed 16 (12,7%) 9 ( 6,3%) 25 ( 9,3%) 
 

5) Uitgeloot voor de studie n.a. =49 (38,9%) n.a. =76 (53,1%) n.a. =125 (46,4%) 
 

geneeskunde. 
75 (59,5%) 67 (46,9%) 142 (52,8%) 

 

1. niet van invloed 
 

2. 0   0  0  
 

3. 0   0  0 ( 
 

4. 1 ( 0,8%) 0  1 ( 0,4 %) 
 

5. zeer sterk van invloed 1 ( 0,8%) 0  1 ( 0,4%) 
 

6) Omdat vrienden/vriendinnen n.a. =46 (36,5%) n.a. =71 (49,6%) n.a. =117 (43,4%) 
 

deze studie ook kozen. 
73 (57,9%) 59 (41,3%) 132 (49,1%) 

 

1. niet van invloed 
 

2. 4 ( 3,2%) 5 ( 3,5%) 9 ( 3,3%) 
 

3. 1 ( 0,8%) 4 ( 2,8%) 5 ( 1,9%) 
 

4. 2 ( 1,6%) 3 ( 2,1%) 5 ( 1,9%) 
 

5. zeer sterk van invloed 0   1 ( 0,7%) 1 (  0,4%) 
 

7) Anders: n.a. =98 (77,7%) n.a. =125 (87,4%) n.a. =223 (83%) 
 

Aangevinkt 28 (22,3%) 18 (12,6%) 46 (17%) 
 

Specificatie: o.i.v. ouders/familie 5   7  12  
 

        
  

 
 
 

 
7 n.a. = niet aangeklikt, dat wil zeggen dat de respondent deze overweging niet heeft aangeklikt. 
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Bij deze vraag zijn de zeven overwegingen door steeds een verschillend aantal respondenten 

beantwoord, d.w.z. niet iedereen heeft het gewenste antwoord in de online‐enquête aangeklikt. Het 

vermoeden bestaat dat door een onduidelijkheid in de instructie niet iedereen er zich bewust van 

was dat eigenlijk elke overweging aangeklikt moest worden (omdat de schuif standaard al op 1 

stond). De percentages zijn gebaseerd op de hele groepen (vrouwen, mannen en totaal) zodat 

onderlinge vergelijking van de overwegingen mogelijk is.  
In bovenstaande tabel staat weergegeven het aantal en percentage van de onderzoeksgroep dat de 

betreffende overweging heeft aangeklikt. Het percentage niet‐aangeklikte overwegingen is apart 

vermeld. Het valt op dat bij de meeste overwegingen het percentage dat de betreffende overweging niet 

heeft aangeklikt (n.a.) aanzienlijk is, variërend van 10% tot 50%. Het is waarschijnlijk dat het hier in feite 

gaat om een versterking van de antwoordmogelijkheid ‘niet van invloed’; als een bepaalde overweging 

wordt overgeslagen is deze vermoedelijk niet van invloed. Hiermee rekening houdend zou het volgende 

geconcludeerd kunnen worden. Zowel bij de mannen als bij de vrouwen is argument 1 ‘de inhoudelijke 

interesse in de studie’ vooral beoordeeld als sterk tot zeer sterk van invloed – evenals argument 2 ‘omdat 

ik daarin later mijn beroep wilde uitoefenen (zie staafdiagram). Het is opvallend dat de studie voor de 

mannen vaker als algemene academische vorming (argument  
3) werd gekozen dan voor de vrouwen (zie staafdiagram). Alleen op deze overweging 

verschillen mannen en vrouwen significant van elkaar (t‐toets, p<.05). 

 

Argument 1): omdat ik inhoudelijk geïnteresseerd was in die studie – weergegeven in 

aantal respondenten 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

niet van invloed   zeer sterk van invloed niet van invloed   zeer sterk van invloed 

Mannen     Vrouwen     
 
Argument 3): als algemene academische vorming – weergegeven in aantal respondenten  
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

niet van invloed   zeer sterk van invloed niet van invloed   zeer sterk van invloed 

Mannen     Vrouwen     
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‐ Waarom lid geworden van LSC/VVSL? 
 

Waarom lid geworden van VVSL 1967 LSC 1967 Totaal 
 

LSC/VVSL? Vrouwen Mannen    
 

  (n=126; 46,8%) (n=143; 53,2%) N=269; 100% 
 

1. Om vrienden/vriendinnen te n.a.8 = 5 (4 %) n.a. =10 (7 %) n.a. =15 (5,6%) 
 

maken (2)         
 

1. niet van invloed 7 ( 5,6%) 3 ( 2,1%) 10 ( 3,7%) 
 

2.  6 ( 4,7%) 8 ( 5,6%) 14 ( 5,2%) 
 

3.  18 (14,3%) 29 (20,3%) 47 (17,5%) 
 

4.  48 (38,1%) 65 (45,4%) 113 (42 %) 
 

5. zeer sterk van invloed 42 (33,3%) 28 (19,6%) 70 (26 %) 
 

2. Omdat mijn vrienden/ n.a. =34 (27 %) n.a. =35 (24,4%) n.a. =69 (25,6%) 
 

vriendinnen dat ook deden (4) 

35 (27,8%) 28 (19,6%) 63 (23,4 %) 
 

1. niet van invloed 
 

2.  10 ( 7,9%) 22 (15,4%) 32 (11,9%) 
 

3.  17 (13,5%) 19 (13,3%) 36 (13,4%) 
 

4.  17 (13,5%) 29 (20,3%) 46 (17,1%) 
 

5. zeer sterk van invloed 13 (10,3%) 10 ( 7 %) 23 ( 8,6%) 
 

3. Puur voor het plezier (5) n.a. =29 (23,1 %) n.a. =30 (21 %) n.a. =59 (21,9%)) 
 

1. niet van invloed 20 (15,9%) 12 ( 8,4%) 32 (11,9%) 
 

2.  9 ( 7,1%) 17 (11,9%) 26 ( 9,7%) 
 

3.  29 (23 %) 45 (31,4%) 74 (27,5%) 
 

4.  27 (21,4%) 31 (21,7%) 58 (21,6%) 
 

5. zeer sterk van invloed 12 ( 9,5%) 8 ( 5,6%) 20 ( 7,4%) 
 

4. Om me verder te ontwikkelen (1) n.a. =31 (24,6%) n.a. =27 (18,9%) n.a. =58 (21,6%) 
 

1. niet van invloed 34 (27 %) 20 (14 %) 54 (20,1%) 
 

2.  12 ( 9,5%) 22 (15,4%) 34 (12,6%) 
 

3.  26 (20,6%) 43 (30 %) 69 (25,7%) 
 

4.  16 (12,7%) 22 (15,4%) 38 (14,1%) 
 

5. zeer sterk van invloed 7 ( 5,6%) 9 ( 6,3%) 16 ( 5,9%) 
 

5. Om een netwerk voor later op te n.a. =32 (25,4%) n.a. =34 (23,8%) n.a. =66 (24,5%) 
 

bouwen (3) 

39 (30,9 %) 21 (14,7%) 

   
 

1. niet van invloed 60 (22,3%) 
 

2.  20 (15,9%) 24 (16,8%) 44 (16,4%) 
 

3.  20 (15,9%) 33 (23 %) 53 (19,7%) 
 

4.  10 ( 7,9%) 23 (16,1%) 33 (12,3%) 
 

5. zeer sterk van invloed 5 ( 4 %) 8(  5,6%) 13 ( 4,8%) 
 

6. Omdat het van mij verwacht n.a. =26 (20,6%) n.a. =36 (25,1%) n.a. =62 (23,1 %) 
 

werd (6) 

37 (29,4%) 26 (18,2%) 

   
 

1. niet van invloed 63 (23,4%) 
 

2.  11 ( 8,7%) 13 ( 9,1%) 24 ( 8,9%) 
 

3.  16 (12,7%) 27 (18,9%) 43 (16%) 
 

4.  14 (11,1%) 22 (15,4%) 36 (13,4%) 
 

5. zeer sterk van invloed 22 (17,5%) 19 (13,3%) 41 (15,2%) 
 

 

Net als bij de vorige vraag (‘waarom die studie?’) hebben we bij dit overzicht van de argumentatie 

om lid te worden van VVSL resp. LSC te maken met het gegeven dat de overwegingen niet door 

alle respondenten zijn aangevinkt (n.a. %). Analoog aan de redenering bij de vorige tabel, kan het  

 
8 =niet aangeklikt, dat wil zeggen dat de respondent deze overweging niet heeft aangeklikt. 
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percentage ‘niet aangeklikt’ beschouwd worden als een versterking van de antwoordoptie ‘niet van 

invloed’. Ook hier zijn de percentages gebaseerd op de grootte van de 3 groepen (vrouwen, mannen 

en totaal) en niet op het per overweging verschillende aantal respondenten.  
Het overzicht laat zien dat binnen de onderzoeksgroep als geheel 68% het argument (1) ‘om 

vrienden/vriendinnen te maken’ scoort als redelijk sterk van invloed tot zeer sterk van invloed, met 

een duidelijke piek bij ruim van invloed! Dit geldt voor beide seksen (zie staafdiagram). Het sociale 

aspect domineert duidelijk. Daarnaast is ‘puur voor het plezier’ (argument 3) van meer dan 

middelmatige invloed op de keuze bij zowel de mannen als de vrouwen. Om een netwerk voor later 

op te bouwen (argument 5) telt voor mannen zwaarder dan voor vrouwen (zie staafdiagram). Het 

verschil blijkt significant (t‐toets, p<.05). Tevens is de overweging ‘om me verder te ontwikkelen’ 

(argument 4) significant van meer invloed bij de mannen dan bij de vrouwen (t‐toets, p<.05). Ten 

slotte valt op dat het argument (6) ‘omdat het van mij verwacht werd’ een niet te verwaarlozen rol 

speelt (ruim 28%), zowel bij de vrouwen als de mannen (zie staafdiagram); voor een aantal was 

blijkbaar de invloed van ouders/familie mede bepalend. Dit argument zien we ook terug bij de keuze 

voor Leiden als studiestad. 

 

Argument 1): om vrienden/vriendinnen te maken – weergegeven in aantal respondenten  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

niet van invloed   zeer sterk van invloed niet van invloed   zeer sterk van invloed 

Mannen     Vrouwen     
 
 
 

Argument 5): om een netwerk voor later op te bouwen – weergegeven in aantal respondenten  
 
 
 
 
 
 
 

 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

niet van invloed   zeer sterk van invloed niet van invloed   zeer sterk van invloed 

Mannen `    Vrouwen     
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Argument 6): omdat het van mij verwacht werd – weergegeven in aantal respondenten  
 
 
 
 
 
 
 

 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

niet van invloed   zeer sterk van invloed niet van invloed   zeer sterk van invloed 

Mannen     Vrouwen     
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‐ Ambities bij aankomst in Leiden? 
 

Ambities bij aankomst in Leiden VVSL 1967 LSC 1967 Totaal 
 

 Vrouwen Mannen    
 

 (n=126; 46,8%) (n=143; 53,2%) N=269; 100% 
 

1) Ik hield alle mogelijkheden (nog) n.a.9 =19 (15,1%) n.a. =36 (25,2%) n.a. =55 (20,4%) 
 

open.        
 

1. niet van toepassing 16 (12,7%) 20 (14 %) 36 (13,4%) 
 

2. 9 ( 7,1%) 14 ( 9,8%) 23 ( 8,6%) 
 

3. 21 (16,7%) 23 (16,1%) 44 (16,3%) 
 

4. 25 (19,8%) 27 (18,9%) 52 (19,3%) 
 

5. zeer sterk van toepassing 36 (28,6%) 23 (16,1%) 59 (21,9%) 
 

2) Ik wilde me bekwamen in een n.a. =25 (19,8%) n.a. =27 (18,9%) n.a. =52 (19,3%) 
 

bepaald vakgebied. 
10 ( 7,9%) 11 ( 7,7%) 21 ( 7,8%) 

 

1. niet van toepassing 
 

2. 8 ( 6,3%) 10 ( 7 %) 18 ( 6,7%) 
 

3. 19 (15,1%) 31 (21,7%) 50 (18,6%) 
 

4. 38 (30,2%) 30 (21 %) 68 (25,3%) 
 

5. zeer sterk van toepassing 26 (20,6%) 34 (23,8%) 60 (22,3%) 
 

3) Ik wilde later een specifiek n.a. =30 (23,8%) n.a. =36 (25,2%) n.a. =66 (24,5%) 
 

beroep uitoefenen. 
24 (19,1%) 13 ( 9,1%) 

   
 

1. niet van toepassing 37 (13,8%) 
 

2. 8 ( 6,3%) 20 (14  %) 28 (10,4%) 
 

3. 17 (13,5%) 17 ( 11,9%) 34 (12,6%) 
 

4. 27 (21,4%) 24 (16,8%) 51 (19 %) 
 

5. zeer sterk van toepassing 20 (15,9%) 33 (23,1%) 53 (19,7%) 
 

4) Ik wilde later leiding geven n.a. =45 (35,7%) n.a. =46 (32,1%) n.a. =91 (33,8%) 
 

binnen een bedrijf of instelling. 
69 (54,8%) 35 (24,5%) 104 (38,7%) 

 

1. niet van toepassing 
 

2. 3 ( 2,4%) 20 (14  %) 23 ( 8,5%) 
 

3. 6 ( 4,8%) 19 (13,3%) 25 ( 9,3%) 
 

4. 2 ( 1,6%) 17 (11,9%) 19 ( 7,1%) 
 

5. zeer sterk van toepassing 1 ( 0,8%) 6 ( 4,2%) 7 ( 2,6%) 
 

5) Ik wilde later de wetenschap in. n.a. =41 (32,5%) n.a. =54 (37,7%) n.a. =95 (35,3%) 
 

1. niet van toepassing 62 (49,2%) 39 (27,3%) 101 (37,6%) 
 

2. 8 ( 6,3%) 22 (15,4%) 30 (11,1%) 
 

3. 9 ( 7,1%) 15 (10,5%) 24 ( 8,9%) 
 

4. 4 ( 3,2%) 10 ( 7  %) 14 ( 5,2%) 
 

5. zeer sterk van toepassing 2 ( 1,6%) 3 ( 2,1%) 5 ( 1,9%) 
 

6) Ik wilde later het publieke n.a. =48 (38,1%) n.a. =53 (37%) n.a. =101 (37,6%) 
 

domein dienen (w.o. de politiek)10. 
68 (54 %) 46 (32,2%) 114 (42,4%) 

 

1. niet van toepassing 
 

2. 4 ( 3,2%) 16 (11,2%) 20 ( 7,4%) 
 

3. 4 ( 3,2%) 13 ( 9,1%) 17 ( 6,3%) 
 

4. 2 ( 1,6%) 10 ( 7 %) 12 ( 4,5%) 
 

5. zeer sterk van toepassing 0  5 ( 3,5%) 5 ( 1,9%) 
  

 

 
9 n.a. = niet aangeklikt, dat wil zeggen dat de respondent deze ambitie niet heeft aangeklikt.  

10 Met het publieke domein wordt hier bedoeld: overheidsorganisaties (bijv. ministeries, gemeenten) en semi‐ 
overheidsinstellingen die publieke taken uitvoeren (bijv. de autoriteit financiële markten), met beroepen zoals 
ambassadeur, burgemeester en politicus. 
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7) Ik wilde later de wereld gaan n.a. =34 (27%) n.a. =54 (37,7%) n.a. =88 (32,7%) 
 

verbeteren. 
55 (43,6%) 45 (31,5%) 100 (37,2%) 

 

1. niet van toepassing 
 

2. 6 ( 4,8%) 18 (12,6%) 24 ( 8,9%) 
 

3. 20 (15,9%) 16 (11,2%) 36 (13,4%) 
 

4. 8 ( 6,3%) 5 ( 3,5%) 13 ( 4,8%) 
 

5. zeer sterk van toepassing 3 ( 2,4%) 5 ( 3,5%) 8 ( 3 %) 
 

8) Ik wilde later een eigen n.a. =48 (38,1) n.a. =63 (44%) n.a. =111 (41,2%) 
 

onderneming starten. 
74 (58,7%) 55 (38,5%) 129 (48 %) 

 

1. niet van toepassing 
 

2. 0 12 ( 8,4%) 12 ( 4,5%) 
 

3. 2 ( 1,6%) 5 ( 3,5%) 7 ( 2,6%) 
 

4. 1 ( 0,8%) 8 ( 5,6%) 9 ( 3,3%) 
 

5. zeer sterk van toepassing 1 ( 0,8%) 0  1 ( 0,4%) 
 

9) Ik was geïnteresseerd in een n.a. =17 (13,5%) n.a. =22 (15,4%) n.a. =39 (14,5%) 
 

bepaalde studie. 
9 ( 7,1%) 3 ( 2,1%) 

  
 

1. niet van toepassing 12 ( 4,5%) 
 

2. 7 ( 5,6%) 13 ( 9,1%) 20 ( 7,4%) 
 

3. 16 (12,7%) 25 (17,5%) 41 (15,2%) 
 

4. 35 (27,8%) 41 (28,7%) 76 (28,3%) 
 

5. zeer sterk van toepassing 42 (33,3%) 39 (27,3%) 81 (30,1%) 
 

 

In navolging van de eerdere vragen ‘Waarom die studies’ (p.20) en ‘Waarom lid geworden 

LSC/VVSL (p. 23) zijn de percentages steeds berekend op basis van de gehele groep VVSL vrouwen 

en LSC mannen en het totaal, zodat de percentages van de verschillende ambities met elkaar 

vergeleken kunnen worden. Het percentage niet‐aangeklikte (n.a.) ambities is apart vermeld.  
In de tabel is de beoordeling van 9 ambities te zien die mogelijk een rol speelden bij aankomst in 

Leiden. Hierbij is de beoordeling retrospectief gegeven, vanuit het heden en zich voorstellend hoe 

men er destijds tegenaan keek. Op de eerste drie en de laatste ambitie is het meest gereageerd. De 

vrouwen en de mannen komen qua oordeel op de volgende punten grotendeels overeen: ‘zich willen 

bekwamen in een bepaald vakgebied’ (2), ‘later een specifiek beroep willen uitoefenen’ (3) en 

‘interesse in een bepaalde studie’ (9) zijn bij beide subgroepen sterk tot zeer sterk van toepassing. De 

ambitie ‘het later leiding willen geven binnen een bedrijf of instelling’ (4) is duidelijk minder van 

toepassing is bij de vrouwen: 55% t.o.v. 25% (zie staafdiagram bij ambitie 4). Vrouwen en mannen 

verschillen ook op een aantal andere punten. Vrouwen geven aan later minder graag de wetenschap 

in te willen dan de mannen: 56% vrouwen vindt deze ambitie niet of weinig van toepassing op 

zichzelf t.o.v. 43% van de mannen. Vrouwen vinden de publieke sector minder aantrekkelijk dan de 

mannen; bijna 20% van de mannen vindt deze ambitie gemiddeld tot zeer sterk van toepassing, van 

de vrouwen maar 5%. 

Ten slotte lijkt een aanzienlijk deel van de totale onderzoeksgroep (41%), waarvan meer vrouwen 

(48%) dan mannen (35%), alle mogelijkheden nog open te houden. Zie de staafdiagrammen bij 

ambitie 1. 
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Ambitie 4): Ik wilde later leiding geven binnen een bedrijf of instelling – weergegeven in aantal 

respondenten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

niet van toepassing  zeer sterk van toepassing niet van toepassing   zeer sterk van toepassing 

Mannen     Vrouwen     
 
Ambitie 1): Ik hield alle mogelijkheden (nog) open – weergegeven in aantal respondenten  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

niet van toepassing  zeer sterk van toepassing niet van toepassing   zeer sterk van toepassing 

Mannen     Vrouwen     
 
 
 
 
 
 
 

5.1.2 Thema 2: de studie in Leiden      

‐ Resultaten 1e studie.      
      

Behaald studieresultaat (1e studie) 1966/67 1966/67 Totaal 
   VVSL Vrouwen LSC Mannen   
   (n=116; 46,8%) (n=132; 53,2%) N=248; 100% 

0. geen studieresultaten 7 ( 6 %) 5 ( 3,8%) 12 ( 4,8%) 

1. propedeuse 5 (4,3%) 5 ( 3,8%) 10 ( 4 %) 

2. kandidaats 14 (12,1%) 4 ( 3 %) 18 ( 7,3%) 

3. doctoraal 71 (61,2%) 85 (64,4%) 156 (62,9%) 

4. artsexamen 19 (16,4%) 33 (25 %) 52 (21 %) 
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Specificatie voor de studie rechten en geneeskunde. 
 

Behaald studieresultaat (1e studie) 1966/67 1966/67 Totaal 

 VVSL Vrouwen LSC Mannen  
Rechten n=28 n=63 n=91 

0. geen studieresultaten 1 2 3 

1. propedeuse 0 2 2 

2. kandidaats 2 3 5 

3. doctoraal 25 56 81 

Geneeskunde n=17 n=33 n=50 

0. geen studieresultaten 0 0 0 

1. propedeuse 0 0 0 

2. kandidaats 0 0 0 

3. doctoraal 1 1 2 

4. artsexamen 16 32 48  
 
 

 

LSC behaald studieresultaat VVSL behaald studieresultaat 
 

(1e studie) in % (1e studie) in % 
 

3,8 3,8 

3 16,4 
6 

 

25 
4,3 

 

   
 

   12,1 
 

 
 
 
 
 
 
 

64,4 61,2  
 

 

 
 

 

geen studieresultaten 
 

propedeuse 
 

geen studieresultaten 
 

propedeuse 
 

   
 

    

kandidaats 
 

doctoraal 
 

kandidaats 
 

doctoraal 
 

   
 

   
 

artsexamen 
   

artsexamen 
  

 

     
 

      

 
 
 

De studieresultaten van de vrouwen en de mannen verschillen wel van elkaar. Van de mannen 

behaalt 89% de eindstreep – het doctoraal of artsexamen. Bij de vrouwen studeert 77% af. Zij 

stoppen vaker na het behalen van het kandidaats (12% t.o.v. 3%) hetgeen in de tijd van de 

jaren zestig ook een soort afronding betekende die perspectief op werk bood, bijvoorbeeld in 

het onderwijs.  
Specificatie naar de twee studies waarvoor het grootste animo was, laat zien dat de vrouwen zich 

hier niet van de mannen onderscheiden: de studie geneeskunde werd door beide groepen vrijwel 

altijd voltooid en de rechtenstudie wordt door de mannen (11%) en de vrouwen (10,7%) even vaak 

afgebroken. 
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‐ Wat na studie/opleiding?    
  

Activiteiten na studie/opleiding VVSL+LSC 1967 

  (n=269) 

1. werken 195 (72,5%) 

2. promoveren 23 ( 8,6%) 

3. andere (beroeps‐)opleiding 27 (10 %) 

4. studie in het buitenland 16 ( 5,9%) 

5. reizen 12 ( 4,5%) 

6. anders, nl. militaire dienst 18 ( 6,7%) 

7. anders, nl. specialiseren 11 ( 4,1%) 

8. anders 9 ( 3,3%) 

Totaal aantal antwoorden 311 (115,6%) 

 

Uit bovenstaand overzicht blijkt dat de meeste mensen zijn gaan werken na hun studie/opleiding. 

Daarnaast kwam verder‐studeren veelvuldig voor: promoveren, een andere (beroeps‐)opleiding, studie 

in het buitenland en het specialiseren voor de afgestudeerden in de geneeskunde. Er waren ook een 

aanzienlijk aantal mannen die nog in militaire dienst moesten na hun studie (18 van de 143). 
 

 

activiteiten onderzoeksgroep na de studie/opleiding  

(n=269) 
 

 

12 18 11 
9

 
 

  

 
16 

 
27 

23 195 
 
 
 
 
 

 

werken 
 

promoveren 
 

andere (beroeps‐)opleiding 
 

  
 

   

studie in het buitenland 
 

reizen 
 

militaire dienst 
 

  
 

  
 

specialiseren 
 

anders 
  

 

   
 

    

 
 

‐ In hoeverre heeft de universitaire studie voldaan aan je verwachtingen? 
 
Mannen: gem. = 3,87 ± 0,96 (n=143) → de scores liggen tussen 4,83 en 2,91  
Vrouwen: gem. = 3,7 ± 0,99 (n=126) → de scores liggen tussen 4,69 en 2,71  
Totaal: gem. = 3,79 ± 0,98 (n=269) → de scores liggen tussen 4,77 en 2,81  
De interpretatie kan zijn dat de studie in ruime mate aan de verwachtingen heeft voldaan. Er was 

onderling weinig verschil van mening aangezien de scores geen grote fluctuaties vertonen (s.d.< 1). 
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‐ Als je de klok zou kunnen terugzetten naar 1966/1967 en je zou opnieuw mogen kiezen, zou je 

dan weer in Leiden aan de universiteit gaan studeren? 
 

Weer in Leiden studeren? VVSL (n=124) LSC (n=143) Totaal (n=267) 

(retrospectief)      

Ja 79 (63,7%) 104 (72,7%) 183 (68,5%) 

Nee 21 (16,9%) 13 ( 9,1%) 34 (12,7% 

Misschien 24 (19,4%) 26 (18,2%) 50 (18,7%) 

 

Hier zien we dat meer dan de helft van de respondenten wel weer voor Leiden zou kiezen. Samen 

met de twijfelaars is het zelfs 87,2 %. Bij vergelijking van de vrouwen en mannen zouden bijna twee 

keer zoveel vrouwen expliciet niet meer voor studeren in Leiden kiezen (17% t.o.v. 9%). Vrouwen 

geven nogal eens aan dat ze achteraf gezien liever een HBO‐opleiding zouden willen volgen. 
 
 

‐ Als je de klok zou kunnen terugzetten naar 1966/1967 en je zou opnieuw mogen kiezen, wat zou 

je dan anders doen? 

 

Dit is een open vraag waarop 269 respondenten (126 vrouwen en 143 mannen) een antwoord 

hebben gegeven. Hiervan hebben 59 personen aangegeven dat ze niet iets anders zouden doen. 

56 Personen hebben geen antwoord gegeven bij deze vraag; dit is te beschouwen als ‘ik zou het 

niet anders doen’, immers dan had men wel iets ingevuld. In totaal komt de subgroep ‘ik zou het 

niet anders doen’ zo uit op 115 (42,8%). 

 

Verdeling wel/ niet tevreden (n=269): 
 

1. Ik zou het niet anders doen 115 (42,8%) 

2. Ik zou het anders doen 154 (57,2%) 
    

 Aantal respondenten 269 (100%) 
 
De resterende 154 (57,2%) personen hebben aangegeven wat ze anders zouden doen als de klok 

naar 1966/1967 zou kunnen worden terug gezet. Deze antwoorden zijn op grond van de inhoud in 

categorieën ingedeeld. In 10 gevallen werd meer dan 1 aspect genoemd wat men anders zou 

doen, zodat door deze 154 personen 164 aspecten genoemd zijn die ze anders zouden doen. 

 

Categorisering van de 164 antwoorden over wat men anders zou doen (n= 154 respondenten): 

 

Categorisering antwoorden Aantal antwoorden (%) 

1. ik zou een andere stad kiezen 13 ( 7,9%) 

2. ik zou een andere studie of opleiding kiezen of overwegen 60 (36,6%) 

3. ik zou geen lid geworden zijn 6 ( 3,7%) 

4. ik zou een tussenjaar hebben gekozen 14 ( 8,5%) 

5. ik zou serieuzer/sneller studeren/meer uit het studeren halen 24 (14,6%) 

6. ik zou actiever zijn in het sociale of verenigingsleven 15 ( 9,2%) 

7. ik zou meer belangstelling tonen voor de buitenwereld 7 ( 4,3%) 

8. anders 25 (15,2%) 
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De onderverdeling van de antwoorden ‘wat zou je anders doen als je de klok zou kunnen terug 

zetten naar 1966/1967’ is in bovenstaande tabel weergegeven.  
Het blijkt dat de meeste onvrede bestaat over de studiekeuze (36,6% van de antwoorden). Hierbij 

dient vermeld te worden dat in 6 van de 60 gevallen (10%) aangegeven wordt dat achteraf liever voor 

een meer praktische HBO‐opleiding gekozen zou worden; hierbij betreft het veelal vrouwen. 

Verder valt op dat in 14,6% van de antwoorden wordt aangegeven dat men na vijftig jaar er spijt van 

heeft dat men niet serieuzer of sneller gestudeerd heeft, of meer gebruik gemaakt heeft van de 

mogelijkheden die de universiteit bood aan studies en bijvakken. Dit is typisch zo’n punt dat met de 

leeftijd te maken heeft; destijds was men jong (soms vond men zich achteraf te jong) en volop in 

ontwikkeling, minder gedisciplineerd en was er naast de studie veel afleiding vergeleken met de 

thuissituatie. Het is in dat verband niet onbegrijpelijk dat een aanzienlijk aantal antwoorden (8,5%) 

aangeeft liever nog een tussenjaar gehad te hebben om rijper te worden en bewuster keuzes te 

kunnen maken. 

 

Bovenstaande tabel laat zien dat in 60 van de 164 antwoorden een andere studie of opleiding 

genoemd is als punt van onvrede. Er kan nu een schatting gemaakt worden van de grootte van de 

groep die tevreden is over de studiekeuze. De veronderstelling is dat de resterende 104 antwoorden 

tevredenheid over de studiekeuze impliceert. Rekening houdend met het gegeven een tiental 

personen twee antwoorden heeft genoemd, betreft het hier geen 104 personen maar iets minder. 

Uit nadere analyse blijkt dat deze 104 antwoorden gegeven zijn door 97 personen. Verder waren er 

115 overall ‘tevredenen’. De grootte van de groep die tevreden is over de studiekeuze is dan: 97+115 

=212 (78,8%). Dus kan gesteld worden dat ruim 75% wel tevreden is over de studiekeuze.  
Deze mate van tevredenheid wordt ondersteund door de bevindingen dat 68,5% weer voor studeren 

in Leiden zou kiezen, met inbegrip van de twijfelaars zou dit oplopen tot 87%. 
 
 
5.1.3 Thema 3: het verenigingsleven VVSL/LSC 

 

‐ Hoe beoordeelde je na afloop de functie van het novitiaat/de groentijd op een schaal 1‐5? 
 

 VVSL (n=126)  LSC (n=143)  
Antwoord categorieën Gem. s.d. aantal Gem. s.d. aantal 
1. nuttig om veel mensen te leren 3.85 0.91 123 3.68 0.99 158 

kennen       
2. nuttig om een goed beeld te krijgen 3.34 1.11 122 3.38 1.02 136 

van de mogelijkheden van de vereniging       
3. goed om allemaal op “gelijk niveau” 3.01 1.17 117 3.27 1.16 127 

te beginnen       

4. waardevol om te leren voor mezelf 2.75 1.14 116 3.45 1.09 133 

op te komen       

 

Op de eerste twee antwoordcategorieën wordt zowel door de vrouwen als door de mannen het hoogste 

gescoord: het nut mensen te leren kennen is de belangrijkste; daarnaast wordt ook de mogelijkheden om 

een goed beeld van de vereniging te krijgen relevant geacht. De mannen vinden het waardevoller om te 

leren voor zichzelf op te komen belangrijker dan het allemaal op ‘gelijk niveau’ beginnen; bij de vrouwen 

is dit andersom. Verder is er geen vergelijking tussen de scores van de vrouwen en mannen te maken 

aangezien het novitiaat en de groentijd verschillend waren in opzet en vooral uitvoering hoewel het in 

beide gevallen een kennismakingstijd met de vereniging betreft. 
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‐ Het voorstel afschaffing groentijd op voet van ongelijkheid + mening achteraf. 
 

 LSC: visie ‘afschaffing groentijd op voet van ongelijkheid’   n=140 

 Oneens  37 (26,4%) 

 Eens  58 (41,4%) 

 Neutraal  45 (32,1%) 

 LSC: visie achteraf  n=140 
     

 Goed dat het is afgeschaft  101 (72,1%) 

 Jammer dat het is afgeschaft  22 (15,7%) 

 Geen mening  17 (12,1%) 

 

Wat betreft het voorstel van Collegium De Waard kan geconcludeerd worden dat de LSC‐leden van 

1967 voor een deel (26%) tegen het voorstel tot afschaffing van de groentijd op voet van 

ongelijkheid waren. Bij nader inzien blijft 16% ervan bij deze mening en verschuift ruim 10% naar 

goedkeuring van de afschaffing van de groentijd op voet van ongelijkheid. Van degenen die er 

toentertijd neutraal tegenover stonden, vindt 20% het nu een goede zaak. Daarmee komt het totaal 

uit op 72%. 

 

‐ Lidmaatschap, bezoek Club/Sociëteit en hoe wordt daarop teruggekeken. 
 

    VVSL (n=126)  LSC (n=143)  
 

          
 

Duur lidmaatschap n=122   n=141   
 

tot afstuderen 70 (57,4%)   98 (69,5%)   
 

tussentijds opgezegd 49 (40,2%)   40 (28,4%)   
 

in 1e jr opgezegd 3  (2,4%)   3 (2,1%)   
 

Mate bezoek aan Club (1‐5; Gem. s.d. aantal    
 

           

1=nooit, 3=soms, 5=zeer       
 

geregeld):       
 

1e jr 3.69 0.94 n=124    
 

na 1e jr 2.91 1.11 n=118 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 

Mate bezoek aan Sociëteit    Gem. s.d. aantal 
 

          

(1‐5; 1=nooit, 3=geregeld/min.       
 

1x pw, 5=dagelijks):       
 

1e jr    4.05 0.77 n=143 
 

na 1e jr    3.37 0.84 n=139 
 

Evaluatie studietijd (1‐5): Gem. s.d aantal Gem. s.d. aantal 
 

Hoe belangrijk VVSL/LSC 3.25 1.13 n=121 3.67 0.96 n=143 
 

Hoe belangrijk jaarclub 3.80 1.02 n=123 3.94 0.91 n=140 
 

Hoe belangrijk studentenhuis 3.50 1.31 n=119 3.78 1.05 n=142 
 

Opnieuw lid worden? n= 126   n=143   
 

ja 88 (72,1%)   120 (83,9%)  
 

nee 18 (14,8%)   9  (6,3)   
 

misschien 16 (13,1%)   14 ( 9,8%)  
 

Beoordelingscijfer VVSL/LSC Gem. s.d aantal Gem. s.d. aantal 
 

(1‐10) 6.60 2.01 n=122 7.33 1.43 n=143 
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‐ Reden opzegging lidmaatschap van degenen die in 1e jaar of tussentijds hebben opgezegd. 
 

Redenen van opzegging lidmaatschap VVSL (n=66) LSC (n=43) 

1. Ik vond geen aansluiting bij de andere leden 15 20 

2. Ik vond mijn jaarclub niet leuk 2 0 

3. Te weinig diepgang in de contacten 12 1 

4. Te kostbaar 4 2 

5. Anders 19 14 

6. Ik was gestopt met de studie 14 6 

 

Uit bovenstaande gegevens komt naar voren dat:  
‐ LSC‐leden langer lid blijven dan VVSL leden en minder tussentijds opzeggen. Opmerkelijk is 

het minimale aantal dat in het 1e jaar opzegt.  
‐ De mate van bezoek aan de Sociëteit en de Club zijn niet goed te vergelijken. De club is het 

gebouw waarin de VVSL gehuisvest is, Sociëteit Minerva is behalve de thuisbasis van de 

studentenvereniging LSC ook een sociëteit waar men een drankje drinkt, eet en elkaar 

ontmoet. Dat maakt dat er meer reden is om daar naar toe te gaan. De mannen bezochten 

de Sociëteit in hun 1e jaar vaker dan daarna maar dat is toch nog zeker minimaal 1 keer 

per week (gemiddelde score=3.37). De scores op het bezoek van de VVSL‐leden aan de 
Club (Rapenburg 65) moeten conform de eigen betekenis van de 5‐puntschaal 

geïnterpreteerd worden. Het bezoek van de vrouwen aan de Club daalt na het 1e jaar tot 

onder de gemiddelde score 3 (=‘soms’). Dit lijkt inherent aan de beperkte faciliteiten van 

het VVSL‐ clubgebouw die niet veel aantrekkingskracht meer hebben, misschien afgezien 
van de mensa.  

‐ De studentenvereniging LSC wordt meer dan gemiddeld positief beoordeeld, waarbij vooral 

de jaarclub als belangrijk wordt beleefd. De VVSL vertoont eenzelfde patroon, alleen 

allemaal iets minder positief. Direct daarop volgt het studentenhuis dat voor mannen en 

vrouwen meer dan gemiddeld belangrijk is.  
‐ Binnen deze mogelijk selectieve VVSL groep zou 15% niet meer lid worden als ze het 

over zouden doen; dat is dubbel zo veel als bij de LSC groep.  
‐ Een belangrijke reden van opzegging is bij zowel LSC als VVSL het geen aansluiting vinden 

bij de andere leden; bij de VVSL wordt nog specifiek het stoppen met de studie en het 

missen van diepgang in de contacten aangegeven. Bij de VVSL komt stoppen met de studie 

meer voor als reden voor opzegging dan bij het LSC: 21% ten opzichte van 14%. 
 
‐ Woonsituatie. 
 

Woonsituatie VVSL Vrouwen LSC Mannen 
 

  (n=124) (n=142) 
 

1. Thuis bij mijn ouders 3 ( 2,4%) 0  
 

2. Studentenhuis met VVSL‐ 36 (29%) 60 (42,2%) 
 

leden of LSC‐leden 

41 (33,1%) 46 (32,4%) 
 

3. Ongemengd studentenhuis 
 

met leden en niet‐leden 

19 (15,3%) 14 ( 9,9%) 
 

4. Gemengd huis (jongens en 
 

meisjes) 
19 (15,3%) 18 (12,7%) 

 

5. Bij een hospita 
 

6. Eigen huis, zonder 2 ( 1,6%) 4 ( 2,8%) 
 

medestudenten   
0 

 
 

7. Anders 4 ( 3,2%)  
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De woonsituatie van de LSC‐leden en de VVSL‐leden komt in grote lijnen overeen met als klein 

verschil dat de mannen vooral in een studentenhuis met louter LSC‐leden woonden terwijl de 

vrouwen nagenoeg even vaak in een VVSL‐leden huis als in een huis met zowel leden als niet‐leden 

woonden. 
 

 

‐ Overzicht activiteiten binnen de vereniging.   
    

Overzicht betrokkenheid bij activiteiten VVSL/LSC 1966/67 1966/67 

  VVSL Vrouwen LSC Mannen 

  somscore mate somscore mate 

  van actief‐zijn van actief‐zijn 

1. subverenigingen 101 209 

2. disputen 75 91 

3. commissies 91 68 

4. gezelschappen 22 145 

 

De subverenigingen vormden het onderdeel van de vereniging waarin de mannen en de 

vrouwen aangaven het meest actief te zijn geweest; voor de mannen geldt dit nog sterker dan 

voor de vrouwen. Daarnaast waren de gezelschappen vooral in trek bij de mannen. 
 

 

‐ Welke onderdelen van het verenigingsleven waren van betekenis? 
 

Onderdelen van betekenis 1966/67 1966/67 
 

 VVSL Vrouwen LSC Mannen 
 

 aantal (%) aantal (%) 
 

1. sociale contacten buiten de studie 109 (86,5%) 128 (89,5%) 
 

2. opvang en steun 35 (27,8%) 36 (25,2%) 
 

3. bestuurlijke ervaring 21 (16,7%) 36 (25,2%) 
 

4. leren organiseren 28 (22,2%) 42 (29,4%) 
 

5. leren omgaan met mensen 45 (35,7%) 91 (63,6%) 
 

6. ontwikkelen v. gespreksvaardigheden+debatteren 26 (20,6%) 55 (38,5%) 
 

7. sportactiviteiten 23 (18,3%) 46 (32,2%) 
 

8. verdieping+verbreding belangstelling voor 35 (27,8%) 54 (37,8%) 
 

maatschappelijke onderwerpen 

29 (23 %) 21 (14,7%) 
 

9. interesse in de cultuur 
 

10. anders 8 ( 6,3%) 4 ( 2,8%) 
 

11. stimulans om beter te studeren 14 (11,1%) 20 (14 %) 
 

 

 

Het is vooral het sociale aspect dat de betekenis van de vereniging VVSL en LSC bepaalde: bij zowel 

de mannen als de vrouwen was het hebben van sociale contacten buiten de studie zeer relevant. 

Het leren omgaan met mensen volgt op de tweede plaats maar telt voor de mannen veel sterker dan 

voor de vrouwen. De mannen kennen in feite aan de meeste onderdelen van het verenigingsleven 

meer betekenis toe dan de vrouwen (op de onderdelen 3, 4, 6, 7, 8) behalve aan het onderdeel 

‘interesse in de cultuur’ waar de vrouwen meer belang aan hechten. Blijkbaar is het verenigingsleven 

voor de mannen van grotere betekenis dan voor de vrouwen. 
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‐ Fusie: Wat vond je er destijds van en hoe kijk je er nu naar? 
 

Fusie VVSL   LSC   

Mening destijds: n=121   n=140   
1. voor 32 (26,4%)   51 (36,4%)   
2. neutraal 37 (30,6%)   44 (31,4%)   
3. tegen 40 (33,1%)   35 (25 %)   
4. weet niet 12 ( 9,9%)   10 ( 7,1%)   

Fusie VVSL   LSC   
Hoe kijk je er nu tegenaan ‐ Gem. s.d. aantal Gem. s.d. aantal 
retrospectief 3.43 1.12 n=119 3.95 1.11 n=138 

(schaal 1‐5; 1=geen goede         
beslissing, 3=neutraal, 5=een         
goede beslissing)         

 

Het proces richting fusie met de bijbehorende tussenstappen speelde in de periode 1967‐1972. 

Opmerkelijk is dat in dit onderzoek de perceptie van jaargang 1967 van VVSL en LSC over deze 
thematiek van elkaar verschilt. De tegenstanders zaten vooral bij de VVSL, de voorstanders bij het 

LSC. Bijna 1/3de deel van zowel VVSL als LSC zegt dat ze destijds neutraal tegenover de fusie 

stonden. Het voorstel tot fusie heeft het in 1971 gehaald in de respectievelijke ledenvergaderingen; 

mogelijk dat de jaargroepen van na 1967 de doorslag hebben gegeven. Terugziende oordelen de 

mannen positiever over de fusie dan de vrouwen: dit verschil is statistisch significant (p<0.01). 
 
 

5.1.4 Thema 4: maatschappelijke ontwikkelingen 
 
‐ In welke mate was de onderzoeksgroep bekend met de maatschappelijke gebeurtenissen in 

binnen‐ en buitenland, met drugsgebruik en homoseksualiteit? 
 

Betrokkenheid bij maatschappelijke ontwikkelingen in de 1966/67 1966/67 
 

jaren zestig VVSL Vrouwen LSC Mannen 
 

 (n=126) (n=142) 
 

1. deze ontwikkelingen interesseerden mij niet 1 (0,8%) 1 (0,7%) 
 

2. ik hoorde wel van deze gebeurtenissen maar ze gingen 70 (55,6%) 34 (23,9%) 
 

grotendeels aan mij voorbij 
55 (43,6%) 107 (75,4%) 

 

3. ik volgde deze gebeurtenissen en sprak er regelmatig over 
 

met medestudenten   
 

   
 

Betrokkenheid bij de ontwikkelingen in de universitaire 1966/67 1966/67 
 

wereld in jaren zestig VVSL Vrouwen LSC Mannen 
 

 (n=126) (n=143) 
 

1. ik hoorde wel van deze ontwikkelingen maar ze gingen 66 (52,4%) 54 (37,8%) 
 

grotendeels aan mij voorbij 
52 (41,3%) 

 
 

2. ik volgde deze gebeurtenissen en sprak er regelmatig over 68 (47,5%) 
 

met medestudenten 

8 ( 6,3%) 

 
 

3. ik was (politiek) actief betrokken als voor‐ of als 21 (14,7%) 
 

tegenstander van deze veranderingen   
 

 

In voorgaande twee tabellen zien we dat de mannen duidelijk actiever zijn geweest in het volgen van en 

discussiëren over de internationale en maatschappelijke actualiteiten van de jaren zestig dan de 
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vrouwen (75% tegenover 44%). Mannen waren ook in de universitaire politiek actiever dan 

vrouwen; aan ruim 50% van de vrouwen gingen deze ontwikkelingen grotendeels voorbij.  
Mannen waren minder betrokken bij de universitaire wereld dan bij de wereldpolitiek 

(62% tegenover 74%). 

 

Drugsgebruik  1966/67  1966/67 

   VVSL Vrouwen  LSC Mannen 

   (n=126)  (n=143) 

1. Hard drugs gebruikt  0  1 (0,7%) 
      

2. Regelmatig hasj gerookt  0  3 (2,1%) 
      

3. Een enkele keer hasj gebruikt/geprobeerd  24 (19 %)  23 (16,1%) 
      

4. Geen drugs gebruikt maar in mijn omgeving speelde het wel  21 (16,7%)  31 (21,7%) 
      

5. Nooit drugs gebruikt + het ging ook helemaal langs mij heen  82 (65,1%)  87 (60,8%) 
      

    

Tot welke sekse voelde men zich toentertijd aangetrokken  1966/67 1966/67 

  VVSL Vrouwen LSC Mannen 

  (n=126) (n=142) 

1. vooral/uitsluitend tot meisjes  0 132 (93 %) 

2. vooral/uitsluitend tot jongens  120 (95,2%) 4 ( 2,8%) 

3. zowel tot meisjes als tot jongens  5 ( 4 %) 3 ( 2,1%) 

4. geen antwoord  1 (0,8%) 3 ( 2,1%) 

 

Slechts vier mannen geven aan zich destijds aangetrokken te voelen tot dezelfde sekse, bij de 

vrouwen is dat helemaal niemand. Dit lijkt niet conform de werkelijkheid. Dit roept de vraag op hoe 

dit is te verklaren. Er rustte in de jaren zestig in de gehele maatschappij in ieder geval nog sterk een 

taboe op homoseksualiteit. 

 

‐ Overzicht persoonlijke problemen in studententijd.      
   

Problemen in de studententijd 1967 1967 

(meerdere antwoorden mogelijk) VVSL Vrouwen LSC Mannen 

  (n=126) (n=143) 

1. geen bijzonderheden 81 (64,3%) 76 (53,1%) 
    

2. aanpassingsproblemen die echter niet ontregelend waren 25 (19,8%) 47 (32,9%) 
    

3. problemen m.b.t. psychisch welbevinden 24 (19 %) 22 (15,4%) 

(bijv. eenzaamheidsgevoelens, onzekerheid, somberheid)    
4. overmatig drankgebruik 1 ( 0,8%) 22 (15,4%) 

    

5. slaapproblemen 3 ( 2,4%) 4 ( 2,8%) 
    

6. eetproblemen 5 ( 4 %) 1 ( 0,7%) 
     

 

In de meeste gevallen zijn er geen bijzonderheden geweest in de studententijd bij zowel de mannen 

als de vrouwen. Niet‐ontregelende aanpassingsproblemen wordt door de mannen relatief het meest 

genoemd als probleem in de studententijd (33%), meer dan overmatig drankgebruik (15%) en 

problemen op het gebied van psychisch welbevinden (15%). Bij de vrouwen waren niet‐ontregelende 

aanpassingsproblemen minder aan de orde (20%) dan bij de mannen; problemen van psychische 

aard maakten voor 19% deel uit van de problemen bij de vrouwen.  
In dit verband kan vermeld worden dat door 25% van de mannen en 30% van de vrouwen 

destijds opvang en steun ervaren werd vanuit de vereniging. 
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5.1.5 Thema 5: het werkzame leven na de studie     
 

‐ Overzicht ambities na de studietijd.     
 

     
 

Ambities bij aankomst in Leiden VVSL 1967 LSC 1967 
 

   Vrouwen Mannen 
 

   (n=126; 46,8%) (n=143; 53,2%) 
 

1) Ik hield alle mogelijkheden (nog) open. n.a.11 =30 (23,8%) n.a. =54 (37,7%) 
 

1. niet van toepassing 33 (26,2%) 38 (26,6%) 
 

2.  7 ( 5,6%) 13 ( 9,1%) 
 

3.  21 (16,7%) 16 (11,2%) 
 

4.  15 (11,9%) 13 ( 9,1%) 
 

5. zeer sterk van toepassing 20 (15,9%) 9 ( 6,3%) 
 

2) Ik wilde me verder bekwamen in een bepaald n.a. =16 (12,7%) n.a. =13 (9,1%) 
 

vakgebied. 
23 (18,2%) 14 ( 9,8%) 

 

1. niet van toepassing 
 

2.  6 ( 4,8%) 10 ( 7 %) 
 

3.  24 (19,1%) 16 (11,2%) 
 

4.  26 (20,6%) 37 (25,9%) 
 

5. zeer sterk van toepassing 31 (24,6%) 53 (37,1%) 
 

3) Ik wilde een specifiek beroep uitoefenen. n.a. =16 (12,7%) n.a. =21 (14,7%) 
 

1. niet van toepassing 22 (17,5%) 10 ( 7 %) 
 

2.  6 ( 4,8%) 9 ( 6,3%) 
 

3.  12 ( 9,5%) 17 (11,9%) 
 

4.  30 (23,8%) 34 (23,8%) 
 

5. zeer sterk van toepassing 40 (31,7%) 52 (36,4%) 
 

4) Ik wilde leiding geven binnen een bedrijf of instelling. n.a. =36 (28,6%) n.a. =45 (31,5%) 
 

1. niet van toepassing 63 (50 %) 35 (24,5%) 
 

2.  7 ( 5,6%) 14 ( 9,8%) 
 

3.  16 (12,7%) 15 (10,5%) 
 

4.  3 ( 2,4%) 23 (16,1%) 
 

5. zeer sterk van toepassing 1 ( 0,8%) 11 ( 7,7%) 
 

5) Ik wilde de wetenschap in. n.a. =35 (27,8%) n.a. =49 (34,3%) 
 

1. niet van toepassing 63 (50 %) 43 (30,1%) 
 

2.  7 ( 5,6%) 18 (12,6%) 
 

3.  12 ( 9,5%) 14 ( 9,8%) 
 

4.  7 ( 5,6%) 12 ( 8,4%) 
 

5. zeer sterk van toepassing 2 ( 1,6%) 7 ( 4,9%) 
 

6) Ik wilde het publieke domein dienen (w.o. de politiek)12. n.a. =42 (33,3%) n.a. =48 (33,5%) 
 

1. niet van toepassing 65 (51,6%) 42 (29,4%) 
 

2.  6 ( 4,8%) 10 ( 7 %) 
 

3.  9 ( 7,1%) 8 ( 5,6%) 
 

4.  2 ( 1,6%) 20 (14 %) 
 

5. zeer sterk van toepassing 2 ( 1,6%) 15 (10,5%) 
  

 
11 n.a.=niet aangeklikt, dat wil zeggen dat de respondent deze ambitie niet heeft aangeklikt.

 
 

12 Met het publieke domein wordt hier bedoeld: overheidsorganisaties (bijv. ministeries, gemeenten) en semi‐ 
overheidsinstellingen die publieke taken uitvoeren (bijv. de autoriteit financiële markten), met beroepen zoals 
ambassadeur, burgemeester en politicus. 
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7) Ik wilde de wereld gaan verbeteren. n.a. =34 (27%) n.a. =54 (37,7%) 

1. niet van toepassing 52 (41,3%) 33 (23,1%) 

2. 7 ( 5,6%) 20 (14 %) 

3. 14 (11,1%) 17 (11,9%) 

4. 16 (12,7%) 12 ( 8,4%) 

5. zeer sterk van toepassing 3 ( 2,4%) 7 ( 4,9%) 

8) Ik wilde een eigen onderneming starten. n.a. =39 (30,9%) n.a. =57 (39,9%) 

1. niet van toepassing 74 (58,7%) 57 (39,9%) 

2. 3 ( 2,4%) 9 ( 6,3%) 

3. 5 ( 4 %) 6 ( 4,2%) 

4. 3 ( 2,4%) 9 ( 6,3%) 

5. zeer sterk van toepassing 2 ( 1,6%) 5 ( 3,5%) 

9) Ik wilde me omscholen in een geheel andere richting. n.a. =38 (30,1%) n.a. =66 (46,1%) 

1. niet van toepassing 69 (54,8%) 65 (45,5%) 

2. 3 ( 2,4%) 3 ( 2,1%) 

3. 8 ( 6,3%) 3 ( 2,1%) 

4. 4 ( 3,2%) 5 ( 3,5%) 

5. zeer sterk van toepassing 4 ( 3,2%) 1 ( 0,7%) 

 

In deze tabel zijn de ambities te zien die men dacht te hebben na afloop van de studie. Aangezien 

het nu gaat over de situatie ‘na de studie’, is hier ambitie 9 anders geformuleerd dan bij vraag 

‘Ambities bij aankomst in Leiden’ (p.26) waar het gaat over de ambities bij aankomst in Leiden.  
Evenals bij die vraag zijn de percentages steeds berekend op basis van de gehele groep VVSL 

vrouwen en LSC mannen, zodat de percentages van de verschillende ambities met elkaar 

vergeleken kunnen worden. Het percentage niet‐aangeklikte (n.a.) ambities is apart vermeld.  
Voor deze fase van het leven (na de studie) scoort bij zowel de mannen als de vrouwen ambitie 2 

(‘verder bekwamen in een bepaald vak’) en ambitie 3 (‘specifiek beroep uitoefenen’) het hoogste. 

Er zijn bij beide groepen ook nog relatief veel personen die aangeven dat ze na de studie geen 

specifieke ambities hadden (ambitie 1): vrouwen 28% en mannen 15%. Mannen en vrouwen 

verschillen duidelijk op de ambitie 4 en 6 (‘ik wilde leiding geven binnen een bedrijf of instelling’ en 

‘ík wilde het publieke domein dienen’) waarbij deze ambities veel meer (ruim 7 keer) van toepassing 

waren voor de mannen dan voor de vrouwen. Voor ambitie 5 ‘ik wilde de wetenschap in’ was het 

animo beperkt maar bij de mannen bijna dubbel zo groot als bij de vrouwen (7% t.o.v. 13%). In 

geringe mate (4 à 6 %) zijn er die zich in een geheel andere richting wilden omscholen (ambitie 9). 

Voor de vergelijking van de ambities voor en na de studietijd wordt verwezen naar de hypothesen 

die in het vervolg van dit onderzoeksverslag aan de orde komen (hypothese 1). 

In het volgende staafdiagram zijn de percentages van ambitie 3, 4 en 6 voor mannen en vrouwen in 

beeld gebracht. 
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Ambities (3,4,6) na de studietijd (in %) 
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zeer sterk van toepassing 

 

      
 

      
 

 

Ambitie 3 mannen/vrouwen: ik wilde een specifiek beroep uitoefenen  
Ambitie 4 mannen/vrouwen: ik wilde leiding geven binnen een bedrijf on instelling  
Ambitie 6 mannen/vrouwen: ik wilde het publieke domein dienen (w.o. de politiek) 
 

 

‐ Wat voor werk heeft de onderzoeksgroep na de studietijd gedaan? 
 

Sectoren waarin werkzaam geweest VVSL VVSL LSC LSC 
 

 betaald onbetaald betaald onbetaald 
 

1. publieke sector, (semi‐)overheid 26 (4) 5 49 (1) 4 
 

2. politiek 7 8 8 7 
 

3. juridische sector (advocatuur, 22 4 25 (5) 0 
 

rechterlijke macht, OM) 
28 (3) 3 36 (3) 1 

 

4. wetenschap (universiteit of 
 

onderzoeksinstituut) 

44 (1) 7 22 4 
 

5. onderwijs 
 

6. financiële sector 4 0 19 1 
 

7. bedrijfsleven 19 1 33 (4) 1 
 

8. culturele sector 16 16 (2) 9 10 (2) 
 

9. ziekenhuis, medische sector 32 (2) 5 42 (2) 2 
 

10. eigen bedrijf, zelfstandig ondernemer 23 (5) 2 33 (4) 1 
 

11. horeca 1 0 1 0 
 

12. media, journalistiek 6 1 1 1 
 

13. mantelzorg 6 17 (1) 1 4 
 

14. anders 8 2 0 2 
 

15. goede doelen‐organisatie 5 12 (3) 2 19 (1) 
 

Totaal aantal antwoorden 247 83 281 57 
 

 

Het bovenstaande overzicht van sectoren waarin het jaar 1967 betaald werkzaam is geweest laat 

zien dat bij de mannen de publieke sector op de eerste plaats staat. Bij de vrouwen neemt het 

onderwijs de eerste plaats in. Dit sluit aan bij de uitkomst van de vraag over studiekeuze (p.19) 
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waarbij de vrouwen vaak kozen voor de studie moderne talen (19%) waarbij een baan in het 

onderwijs dan voor de hand ligt. Het ziekenhuis/de medische sector en daarna de wetenschap 

(universiteit of onderzoeksinstituut) staan in de hiërarchie bij beide op respectievelijk plaats 2 en 

3. Op het gebied van onbetaald werk zijn de sectoren mantelzorg, cultureel werk en goede doelen‐ 

organisatie het sterkst vertegenwoordigd bij de vrouwen; bij de mannen staan de goede doelen‐ 

organisatie en de culturele sector bovenaan. 

 

‐ Omvang baan/banen: vrouwen en mannen.       
 

   
 

Opties omvang baan na de opleiding 1967 1967 
 

  VVSL Vrouwen LSC Mannen 
 

  (n=126) (n=143) 
 

1. geen betaald werk verricht 5 ( 4 %) 0  
 

2. incidenteel een baan 4 ( 3,2%) 1 ( 0,7%) 
 

3. enkele jaren gewerkt en vervolgens gestopt 10 ( 7,9%) 0  
 

4. parttime 31 (24,6%) 2 (1,4%) 
 

5. na een aantal jaren ingetreden i.h. arbeidsproces 12 ( 9,5%) 6 (4,2%) 
 

(al dan niet fulltime) 

64 (50,8%) 

  
 

6. fulltime 134 (93,7%) 
 

 

De fulltime baan is het meest voorkomend waarbij het in het oog valt dat 50% van de vrouwen een 

fulltime baan had. Dat is gegeven het tijdsbeeld van de opkomende emancipatie opmerkelijk hoog. 

Mogelijk hebben ook vrouwen die in een latere levensfase fulltime zijn gaan werken optie 6 ‘fulltime’ 

in plaats van optie 5 ingevuld, en speelt hier het niet zorgvuldig lezen van de verschillende 

antwoordopties c.q. de onvoldoende heldere formulering van antwoordoptie 5 mede een rol. De 

parttime baan is vooral bij de vrouwen favoriet (25% t.o.v. 1%). 

 

‐ Invloed gezinsleven op omvang.       
    

  VVSL 1967 Vrouwen LSC 1967 Mannen 

  Gem. s.d. aantal Gem. s.d. aantal 

Invloed gezinsleven op omvang baan       
(schaal 1‐5) 3,51 1,43 n=112 2,46 1,38 n=130 

 

De spreiding bij de vrouwen is 3,08‐4,94 en bij de mannen 1,08‐ 3,84. Duidelijk is dat het voor 

de vrouwen sterker telt dan voor de mannen, hetgeen niet verbazingwekkend is. 
 
 

‐ Welke competenties opgedaan in Leiden en in welke mate. 
 

Competenties opgedaan in Leiden VVSL 1967  LSC 1967  
(schaal 1‐5) Vrouwen  Mannen  

 (n=126; 46,8%)  (n=143; 53,2%)  

 Gem. s.d. aantal Gem. s.d. aantal 
       

1. Vakkennis 4,03 1,08 118 4,07 1,04 138 

2. Kennis van de maatschappij 3,29 0,96 117 3,42 0,95 133 

3. Kritisch leren denken 4,03 0,87 124 4,17 0,86 138 

4. Leren schrijven 3,56 1,18 124 3,41 1,14 138 

5. Leren presenteren/spreken i.h. openbaar 3,05 1,21 126 3,32 1,11 140 

6. Leren onderhandelen/overtuigen 3,02 1,32 124 3,06 1,17 138 
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7. Leren omgaan met mensen/sociale 3,65 1,07 126 3,96 1,01 140 

vaardigheden       
8. Leiding leren geven 2,83 1,21 124 3,08 1,23 138 

9. Leren organiseren 3,22 1,16 125 3,35 1,21 138 

 

Het gemiddelde van de meeste competenties ligt bij beide groepen rond het gemiddelde (=3). Hieruit 

kan geconcludeerd worden dat de studietijd in Leiden een onmiskenbare bijdrage heeft geleverd aan 

de ontwikkeling van relevante competenties. Het opdoen van vakkennis en het kritisch leren denken 

wordt door zowel de mannen als de vrouwen als de belangrijkste competenties gezien die in Leiden 

opgedaan zijn; de eerste is een meer vakgerichte competentie, de tweede een algemeen 

wetenschappelijke competentie. Beide groepen zijn tevens van oordeel dat het leren omgaan met 

mensen en het opdoen van sociale vaardigheden in belangrijke mate in Leiden geleerd is. Mogelijk 

speelt hierbij het lidmaatschap van de vereniging VVSL/LSC een rol: 36% van de VVSL‐vrouwen en 

64% van de LSC‐mannen vond de vereniging van belang voor het leren omgaan met mensen (‘welke 

onderdelen van het verenigingsleven waren van betekenis’, p.35). 

 

‐ In hoeverre heb je in je werkzaamheden (betaald dan wel onbetaald) voordeel gehad van het feit dat 

je lid geweest bent van de VVSL/LSC en actief gebruik gemaakt van je contacten uit Leiden? 
 

Schaal 1‐5 VVSL 1967 Vrouwen LSC 1967 Mannen 
 

 Gem. s.d. aantal Gem. s.d. aantal 
 

1. In hoeverre voordeel gehad van lid zijn 3,29 0,64 n=117 3,64 0,68 n=138 
 

van VVSL/LSC 

2,19 1,11 n=108 2,44 1,07 n=130 
 

2. In hoeverre actief gebruik gemaakt van 
 

contacten uit Leiden       
 

 

De mannen scoren hoger op beide aspecten van de Leidse studietijd dan de vrouwen.  
Zowel de mannen als de vrouwen vinden dat zij bij hun werkzaamheden meer dan gemiddeld 

voordeel hebben gehad van hun lidmaatschap van de VVSL/het LSC. Beide groepen zijn van 

oordeel dat zij in mindere mate actief gebruik gemaakt hebben van de Leidse contacten. Dit 

tweede aspect lijkt te maken te hebben met ‘het oldboys netwerk’. 

 

‐ Hoe kijkt de onderzoeksgroep nu terug op zijn/haar werkzame leven? 
 

Perceptie verwachtingen en ambities in werkzame leven VVSL 1967 LSC 1967 

(retrospectief) Vrouwen Mannen 

 (n=124) (n=143) 

1. Ik ben teleurgesteld over wat ik heb bereikt 1 ( 1,6 %) 0 

2. ik ben niet helemaal tevreden over wat ik heb bereikt 12 ( 9,7%) 5 ( 3,5%) 

3. ik ben niet ontevreden over wat ik heb bereikt 35 (28,2%) 22 (15,4%) 

4. ik kijk met voldoening terug op wat ik heb bereikt 49 (39,5%) 89 (62,2%) 

5. ik heb meer bereikt dan ik zelf had verwacht 26 (21 %) 27 (18,9%) 
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LSC ‐ terugblik op werkzame  VVSL ‐ terugblik op werkzame 
 

 leven (in %)   leven (in %) 
 

  0 3,5    1,6 
 

18,9 15,4 21 
9,7 

 

 
 

      
 

      28,2 
 

   39,5  
 

  62,2     
 

 
teleurgesteld over wat is bereikt  

 
teleurgestesteld over wat is bereikt 

 

  
 

   

 
niet helemaal tevreden over wat is bereikt  

 
niet helemaal tevreden over wat is bereikt 

 

  
 

  
 

 
niet ontevreden over wat is bereikt  

 
niet ontevreden over wat is bereikt 

 

  
 

   

 
kijk met voldoening terug op wat is bereikt  

 
kijk met voldoening terug op wat is bereikt 

 

  
 

   

 
meer bereikt dan zelf verwacht  

 
meer bereikt dan zelf verwacht 

 

  
 

  
 

       
 

 

 

Het meest valt op dat maar een fractie van de onderzoeksgroep teleurgesteld is over wat is 

bereikt. Meer mannen (81%) dan vrouwen (61%) kijken met voldoening terug op hun werkzame 

leven of heeft zelfs meer bereikt dan ze zelf verwacht hadden. Een aanzienlijk deel van de vrouwen 

(28%) oordeelt gematigder maar is niet ontevreden over wat ze bereikt hebben. 
 
 

5.1.6 Thema 6: de invloed van de studietijd in Leiden op het latere persoonlijk leven 
 

‐ Belang huidige sociale netwerk van Onderzoeksgroep en Vergelijkingsgroep (schaal van 1‐5). 
 

Categorieën binnen de huidige sociale contacten en Onderzoeksgroep Vergelijkingsgroep 
 

vriendschappen Gem. (s.d.) n Gem. (s.d.) n 
 

1. Studie 2.76 (1.14) 257 2,83 (1,13) 47 
 

2. VVSL/LSC/contacten uit Leiden buiten de studie 3.27 (1.20) 261 2,60 (1,35) 40 
 

3. Beroepsuitoefening 3.26 (1.17) 280 3,39 (1,14) 46 
 

4. (Woon)buurt, lokale 3.29 (1.20) 252 2,84 (1,03) 44 
 

verenigingsleven/vrijwilligerswerk 

3.37 (1.24) 249 2,47 (1,01) 

 
 

5. Sport, hobby’s e.d. NA de studententijd 38 
 

 

Bovenstaande tabel laat zien dat bij de onderzoeksgroep de sociale contacten zo’n beetje 

gelijkelijk verdeeld zijn over 4 van de 5 categorieën waarbij het belang steeds meer dan 

middelmatig wordt gewaardeerd. Sociale contacten en vriendschappen gerelateerd aan de studie 

spelen duidelijk een minder belangrijke rol binnen de huidige sociale contacten.  
In de vergelijkingsgroep steekt de categorie sociale contacten en vriendschappen gerelateerd aan 

de beroepsuitoefening boven de rest uit. De contacten uit de studententijd lijken bij deze groep 

minder van belang voor de huidige sociale contacten dan bij de onderzoeksgroep. Overigens wordt 

de vergelijking tussen beide groepen bemoeilijkt door de ondervertegenwoordiging van vrouwen 

(n=7) in de vergelijkingsgroep waardoor de mannen daarin te sterk bepalend zijn. 
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‐ Belang van het contact met de jaarclub. 
 
VVSL: gem. = 3,24 ± 1,14 (n=122) → de scores liggen tussen 4,38 en 2,10  
LSC: gem. = 3,31 ± 1,14 (n=136) → de scores liggen tussen 4,45 en 2,17  
Totaal: gem. = 3,28 ± 1,14 (n=258) → de scores liggen tussen 4,42 en 2,14  
Op een schaal van 1‐5 ligt het gemiddelde ruim boven de score 3. Dit is een meer dan 

middelmatige waardering. Het verschil tussen de vrouwen en mannen is niet significant (p=0.62). 
 
 

‐ Achtergrond van de 1e levenspartner/echtgenoot. 
 

Achtergrond 1e levenspartner/echtgenoot LSC/VVSL Vergelijkingsgroep 

  1967 1966/67 

  (n=267) (n=49) 

a1.13 Lid geweest van LSC/VVSL of equivalent elders 136 (50,9%)  

a2.14 Lid geweest v.e. stud.gezelligheidsver. in Leiden of elders   9 (18,4%) 

b. Student geweest in Leiden anders dan a1 resp. a2 20 ( 7,5%) 9 (18,4%) 

c. Anders dan a of b 91 (34,1%) 25 (51%) 

d. Niet van toepassing 20 ( 7,5%) 6 (12,2%) 

 

Uit de tabel blijkt dat in de onderzoeksgroep de vereniging (LSC/VVSL of een corporale vereniging 

elders) een duidelijke bron vormt voor het vinden van een levenspartner, terwijl de 

vergelijkingsgroep deze niet speciaal in Leiden opdoet. Van de onderzoeksgroep kent 34% de eerste 

levenspartner niet vanuit Leiden of was deze partner geen lid van een vereniging (al of niet 

corporaal). 

 

‐ Invloed studententijd op de persoonlijkheidsontwikkeling. 
 

Aspecten persoonlijkheidsontwikkeling LSC/VVSL 1967  Vergelijkingsgroep 1966/67 

(schaal 1‐5) gem. (s.d.) n Gem. (s.d.) n 

1. Ontw. culturele interesse 3.08 (0.99) 255 3.17 (1.16) 46 

2. Persoonsvorming/identiteit 3.71 (0.81) 265 3.63 (0.86) 49 

3. Sportiviteit/sportbeoefening 2.42 (1.19) 231 2.00 (0.90) 38 

4. Zelfbeeld/zelfvertrouwen 3.42 (0.89) 266 3.47 (1.08) 49 

 

Globaal is er weinig verschil te zien tussen beide groepen. De rangorde van belangrijkheid is 

overeenkomstig: 1. persoonsvorming/identiteit, 2. zelfbeeld/zelfveertrouwen, 3. Ontwikkeling 

van culturele interesse. De ontwikkeling van sportiviteit c.q. sportbeoefening lijkt iets minder 

specifiek afhankelijk van de studententijd te zijn.  
 
 
 
 

 
13 In de enquête van de onderzoeksgroep staat alleen antwoordoptie a1. en niet a2. Voor de onderzoeksgroep 
gaat het specifiek om de vraag of de eerste levenspartner lid geweest is van LSC of VVSL of van een andere 
soortgelijke (corporale) vereniging in een andere studentenstad. Onder b. vallen dan de andere mogelijkheden.  

14 Speciaal bij de vergelijkingsgroep is de keuzemogelijkheid a1. vervangen door een alternatieve optie 
aangezien deze groep zelf niet lid is geweest van LSC/VVSL (selectiecriterium). De enquête van de 
vergelijkingsgroep heeft alleen antwoordoptie a2. voor informatie over eventueel lidmaatschap van 
een vereniging van de eerste partner. 
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5.2 Terugkoppeling naar de onderzoeksvragen 
 
De bespreking van de uitslagen op de enquêtevragen maakt beantwoording van de 

onderzoeksvragen mogelijk (zie 3.2). 

 

Algemeen: kenmerken onderzoeksgroep en vergelijkingsgroep  
1a Welke is de diversiteit van de onderzoeksgroep en vergelijkingsgroep?  

‐ Sociaal (beurs, achtergrond ouders)  
‐ Geografische spreiding  
‐ Geloof  
‐ Verschil in studierichtingen 

 
De uiteindelijke onderzoeksgroep bestond uit 126 VVSL‐reünisten en 143 LSC‐reünisten. Hiermee 

was de respons respectievelijk 63% en 66%. De respons uit de vergelijkingsgroep was helaas 

klein. Het was om te beginnen al moeilijk om voldoende namen plus mailadressen te 

bemachtigen van mensen die in 1967 zijn aangekomen maar geen lid waren van LSC of VVSL. 

Voor vergelijking was alleen het mannelijk deel voldoende om als vergelijking te dienen.  
Het merendeel van de onderzoeksgroep, 2/3 deel, was afkomstig uit de Randstad, 1/3 deel kwam uit 

de provincie. De vooropleiding was in hoofdzaak gymnasium (65%). Slechts een enkeling had een 

beurs, dit in tegenstelling tot de vergelijkingsgroep waar bijna de helft een beurs had.  
De helft van de onderzoeksgroep gaf aan geen geloof te hebben; 13% (vrouwen) tot 15% 

(mannen) was rooms katholiek en van 32% (mannen) tot 36% (vrouwen) was het geloof een vorm 

van protestantisme.  
Wat betreft studierichting valt op dat de moderne talen en sociale wetenschappen zeer populair 

waren bij de vrouwen, naast rechten en in iets mindere mate geneeskunde. Bij de mannen 

overheersten de twee laatst genoemde studies. De mannen uit de vergelijkingsgroep 

studeerden vooral geneeskunde en biologie. 

 

Thema: de keuze voor studeren in Leiden  
2a Met welke intenties en verwachtingen is de onderzoeksgroep in 1967 naar Leiden gegaan?  
2b Waarom hebben de personen uit de onderzoeksgroep in 1967 gekozen voor Leiden; welke 

factoren hebben deze keuze bepaald? 
 
De keuze voor Leiden als studiestad werd sterk bepaald door de kwaliteit van de studierichting maar 

bijna even sterk door verwachtingen van ouders en/of familie. De keuze voor de betreffende studie 

werd voor zowel de vrouwen als de mannen overwegend bepaald door de interesse in de studie en 

de wens daarin later een beroep uit te oefenen. Of sterker, men koos voor een studie met 

beroepsperspectief. Ook hier speelt de familie in een aantal gevallen en rol. In het verlengde hiervan 

is bij aankomst in Leiden de ambitie sterk gekoppeld aan vakinhoudelijke aspecten: interesse in de 

studie, het zich bekwamen in een bepaald vakgebied, het uitoefenen van een specifiek beroep 

terwijl een groot deel van de onderzoeksgroep alle mogelijkheden nog open liet. Interesse om later 

het publieke domein te dienen, de wetenschap in te gaan of een leidinggevende functie binnen een 

bedrijf is in deze fase (nog) niet de drijfveer. 

 

Thema: de studie in Leiden  
3a Hoe lang heeft de studie in beslag genomen?  
3b Hoe dacht de onderzoeksgroep toen over de studie?  
3c Hoe ervaarde de onderzoeksgroep de situatie m.b.t. de studie destijds?  
3d Wat waren na afloop van de studietijd de plannen en ambities? 
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Van de vrouwen heeft 78% de studie helemaal afgerond; 12% is na het kandidaats gestopt. Destijds 

was het kandidaats een soort afronding die toereikend was om les te kunnen geven in het 

voortgezet onderwijs. 89% Van de mannen heeft de studie afgerond. De studie geneeskunde scoort 

erg goed met vrijwel geen uitval.  
Over het geheel genomen heeft de universitaire studie in ruim voldoende mate aan de 

verwachtingen voldaan. Terugkijkend zou 64% van de vrouwen en 73% van de mannen weer in 

Leiden aan de universiteit gaan studeren; 17 % van de vrouwen en 9% van de mannen zou dit 

niet meer doen, mogelijk omdat er tegenwoordig ook andere, nieuwe studies bestaan.  
Na afloop van de studie kristalliseren de ambities zich meer uit. Zowel mannen als vrouwen 

geven een toename aan in de 3 ambities: het uitoefenen van een specifiek beroep, het dienen 

van het publieke domein en het starten van een eigen onderneming.  
Na de studie ging het merendeel werken. Van de mannen moest nog 6% in militaire dienst. 

 

Thema: het verenigingsleven VVSL/LSC  
4a Hoe werd in de onderzoeksgroep gedacht over het verenigingsleven van VVSL/LSC m.b.t de 

periode 1967 t/m 1971 (het jaar van het fusiebesluit)?  
4b Hoe heeft de onderzoeksgroep het verenigingsleven van de VVSL/LSC beleefd in de periode  

1967 t/m 1971? 
 
Bij de VVSL bleef 57,4% lid tot het afstuderen, van het LSC meer, namelijk 69,5%. Veel meer VVSL‐ 
leden dan LSC‐leden zegden tussentijds het lidmaatschap op. De vrouwen bezochten het 

Clubgebouw van de VVSL – de Club – in het 1e jaar geregeld en na het 1e jaar soms; de LSC‐leden 

daarentegen gingen in het 1e jaar zeer geregeld naar de Sociëteit in de betekenis van meer dan 1 

keer per week, soms dagelijks en daarna zeker minimaal 1 keer per week. Dit heeft kennelijk met het 
eigen karakter van de beide verenigingen te maken. Het lidmaatschap van het LSC was namelijk 
gecombineerd met het lidmaatschap van Sociëteit Minerva waar men ging borrelen en eten en 
elkaar ontmoette. Het clubgebouw van de VVSL was minder in trek. Men kwam er voornamelijk als 

er commissiebijeenkomsten waren. Voor het eten gingen de vrouwen alleen in het 1e jaar naar de 

Club (verplicht), daarna aten ze elders of in hun studentenhuis.  
Het belang van VVSL en LSC tijdens de studietijd wordt respectievelijk als voldoende en ruim 

voldoende, beoordeeld. Terugkijkend vanuit het heden krijgt de VVSL als rapportcijfer een 6,6 en 

het LSC een 7,3 . In 1971 is tot de fusie tussen LSC en VVSL besloten. De meesten van de vrouwen 

van de onderzoeksgroep zeggen tegen de fusie te zijn geweest, terwijl het merendeel van de 

mannen aangeeft voorstander te zijn geweest. Deze cijfers wijken af van de uitslag van de officiële 

stemming op 16 juni 1971 omdat daaraan leden uit alle jaargangen deel namen; bij de VVSL stemde 

93% voor, bij het LSC 75%. 

 

Thema: Maatschappelijke ontwikkelingen  
5 In welke mate was de onderzoeksgroep bekend met de maatschappelijke gebeurtenissen in 

binnen‐ en buitenland, met drugsgebruik en homoseksualiteit? 
 
De betrokkenheid bij de maatschappelijk ontwikkelingen in de jaren zestig was bij de VVSL minder 

groot dan bij het LSC: 44% van de vrouwen en 75% van de mannen volgde deze gebeurtenissen en 

sprak er regelmatig over met medestudenten. Ook op het gebied van de ontwikkelingen in de 

universitaire wereld in die tijd waren de mannen actiever dan de vrouwen. Bij beide groepen 

volgde de meerderheid de gebeurtenissen wel, maar ze gingen grotendeels aan de vrouwen voorbij 

terwijl de mannen er vaker met medestudenten over spraken. 15% Van de mannen zegt (politiek) 

actief betrokken te zijn geweest bij deze ontwikkelingen. 
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Drugsgebruik speelde geen grote rol. Een kleine minderheid zegt een enkele keer hasj geprobeerd of 

gebruikt te hebben en een enkeling heeft harddrugs gebruikt maar dat speelde zich niet af in Leiden. 

De antwoorden op de enquête laten zien dat homoseksualiteit destijds geen issue was. Het lijkt erop 

dat men daar nog niet zo op gefocust was. 
 
 

Thema: het werkzame leven na de studie  
6a Wat voor werk heeft de onderzoeksgroep na de studietijd gedaan?  
6b Hoe kijkt de onderzoeksgroep nu terug op zijn/haar werkzame leven? 
 
De top drie bij de vrouwen is: 1) onderwijs 2) ziekenhuis/medische sector 3) 

wetenschap/universiteit. Bij de mannen is dit: 1) publieke sector/(semi‐)overheid 2) 

ziekenhuis/medische sector 3) wetenschap/universiteit. Een eigen bedrijf, zelfstandig ondernemer 

zijn, staat bij de vrouwen op de  

5e plaats en bij de mannen op de 4e plaats. Dit is des te opmerkelijk daar deze werksector als 

ambitie na de studietijd helemaal niet zo hoog scoorde (4% vrouwen en 10% mannen scoort deze 
ambitie ruim of zeer sterk van toepassing).  
De meerderheid van de onderzoeksgroep kijkt met voldoening terug op wat ze hebben bereikt. Bij 

de mannen ligt dit wel hoger dan bij de vrouwen. Een aanzienlijk deel van zowel de vrouwen als de 

mannen heeft zelfs meer bereikt dan ze zelf verwacht hadden. 

 

Thema: de invloed van de studietijd in Leiden op het latere persoonlijk leven  
7 Welke sociale contacten en vriendschappen heeft de onderzoeksgroep te danken aan de 

studie en aan het lidmaatschap van VVSL/LSC? 
 
Als sociale contacten en vriendschappen worden beschouwd in relatie tot de jaarclubs, dan 

beoordelen zowel de mannen als de vrouwen van de onderzoeksgroep de jaarclub als 

bovengemiddeld van betekenis, variërend van ‘enigszins van betekenis’ tot ‘van grote betekenis’. 

Van de huidige sociale contacten zijn de contacten vanuit de tijd na de studietijd de 

belangrijkste, maar de contacten vanuit de studietijd in Leiden zijn daarnaast tevens van 

wezenlijke betekenis. Interessant is ten slotte de achtergrond van de (1e) levenspartner. Ruim 

50% van de onderzoeksgroep heeft een levenspartner (gehad) die lid is geweest is van LSC/VVSL , 

of van een equivalente vereniging in een andere studiestad. 
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6. Hypothesen‐toetsing 
 
 
 

6.1 Resultaten toetsing 
 
Hypothese 1.  
De ambities bij aankomst in Leiden wijzigen zich gedurende de studietijd:  
de mannen hebben veel ambitie bij aanvang van de studie en deze blijft stabiel tussen aanvang 

en afloop studie; bij de vrouwen groeit de ambitie tussen aanvang en afloop studie. 
 

Om dit precies volgens de formulering te beantwoorden, zouden we een herhaalde meting vooraf, 
tijdens en na de studietijd hebben moeten doen. Dit is hier niet het geval, er wordt vanuit het heden 
gevraagd om terug te kijken en na te gaan hoe men dacht dat zijn/haar ambitie destijds was, bij 
aanvang van de studie en na afloop van de studie. De herinnering vormt dus een ‘ruis’ die de 
beantwoording mede inkleurt. 
 

De statistische analyse richt zich op het bepalen van het verschil in hoogte tussen de ambities voor 
de studie en de ambities na de studie van respectievelijk de mannen en de vrouwen. Het betreft 8 
verschillende ambities.  
De toetsing gebeurt middels de t‐toets. Als de p‐waarde kleiner dan 0.05 dan zijn de 

ambities gewijzigd. 
 

Ambitie 1: Ik hield alle mogelijkheden (nog) open.  
Mannen 

t = 5.7302, df = 142, p‐value = 5.779e‐08 

het gemiddelde van de verschillen: 0.9160839 

resultaat: gewijzigd, namelijk afgenomen 

Vrouwen 

t = 5.5246, df = 125, p‐value = 1.833e‐07 

het gemiddelde van de verschillen: 0.8492063  
resultaat: gewijzigd, namelijk afgenomen 

 

Ambitie 2: Ik wilde me (verder) bekwamen in een bepaald vak.  
Mannen 

t = ‐3.7426, df = 142, p‐value = 0.0002637 

het gemiddelde van de verschillen: ‐0.5664336 

resultaat: gewijzigd, namelijk toegenomen 

Vrouwen 

t = ‐0.04495, df = 125, p‐value = 0.9642 

het gemiddelde van de verschillen: ‐0.007936508  
resultaat: ongewijzigd 

 

Ambitie 3: Ik wilde (later) een specifiek beroep uitoefenen.  
Mannen 

t = ‐5.0487, df = 142, p‐value = 1.342e‐06 

het gemiddelde van de verschillen: ‐0.7692308 

resultaat: gewijzigd, namelijk toegenomen 

Vrouwen 

t = ‐4.2762, df = 125, p‐value = 3.741e‐05 

het gemiddelde van de verschillen: ‐0.7222222  
resultaat: gewijzigd, namelijk toegenomen 
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Ambitie 4: ik wilde (later) leiding geven binnen een bedrijf of instelling.  
Mannen 

t = ‐1.5144, df = 142, p‐value = 0.1322 

het gemiddelde van de verschillen: ‐0.1748252 

resultaat: ongewijzigd 

Vrouwen 

t = ‐3.704, df = 125, p‐value = 0.0003172 

het gemiddelde van de verschillen: ‐0.2857143  
resultaat: gewijzigd, namelijk toegenomen 

 

Ambitie 5: Ik wilde (later) de wetenschap in.  
Mannen 

t = ‐1.6345, df = 142, p‐value = 0.1044 

het gemiddelde van de verschillen: ‐0.1468531 

resultaat: ongewijzigd 

Vrouwen 

t = ‐1.9274, df = 125, p‐value = 0.0562 

het gemiddelde van de verschillen: ‐0.1587302  
resultaat: ongewijzigd 

 

Ambitie 6: Ik wilde (later) het publiek domein dienen (w.o. de politiek).  
Mannen 

t = ‐4.0317, df = 142, p‐value = 8.998e‐05 

het gemiddelde van de verschillen: ‐0.4125874 

resultaat: gewijzigd, namelijk toegenomen 

Vrouwen 

t = ‐2.4621, df = 125, p‐value = 0.01518 

het gemiddelde van de verschillen: ‐0.2063492  
resultaat: gewijzigd, namelijk toegenomen 

 

Ambitie 7: Ik wilde (later) de wereld gaan verbeteren.  
Mannen 

t = ‐2.2202, df = 142, p‐value = 0.02799 

het gemiddelde van de verschillen: ‐0.2307692 

resultaat: gewijzigd, namelijk toegenomen 

Vrouwen 

t = ‐1.1036, df = 125, p‐value = 0.2719 

het gemiddelde van de verschillen: ‐0.1031746  
resultaat: Ongewijzigd 

 

Ambitie 8: Ik wilde (later) een eigen onderneming starten.  
Mannen 

t = ‐2.3051, df = 142, p‐value = 0.02261 

het gemiddelde van de verschillen: ‐0.1958042 

resultaat: gewijzigd, namelijk toegenomen 

Vrouwen 

t = ‐2.5272, df = 125, p‐value = 0.01274 

het gemiddelde van de verschillen: ‐0.2222222  
resultaat: gewijzigd, namelijk toegenomen 
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Samengevat: 
De belangrijkste veranderingen in ambities: 
1. Alle mogelijkheden (nog) open: afgenomen (M en V) 

2. Bekwamen in een bep. vak: toegenomen (M) 
3. Specifiek beroep: toegenomen (M en V) 

4. leiding geven in bedrijf: toegenomen (V) 

5. Wetenschap in: gelijk gebleven (M en V) 

6. Publieke domein: toegenomen (M en V) 

7. Wereld verbeteren: toegenomen (M)  
8. Eigen onderneming: toegenomen (M en V) 

 

Conclusie:  
De hypothese dat de ambities zich wijzigden gedurende de studietijd wordt op een aantal aspecten 

van ambitie bevestigd, waarbij de wijzigingen meestal een toename betreffen en alleen op de 1e 
ambitie een vermindering. Op 3 van de 8 ambities (2, 4 en 7) oordelen vrouwen anders dan mannen. 
De kanttekening die bij deze conclusie geplaatst moet worden is dat de ‘ruis’ van de herinnering het 
beeld beïnvloed zal hebben; immers er is in dezelfde enquête gevraagd naar de ambities bij aanvang 
van de studie en na afloop van de studie en de vraag is hoe betrouwbaar is de herinnering aan 2 
verschillende momenten. 

 

In onderstaande 2 staafdiagrammen zijn de wijzigingen voor ambitie 1 en 4 in beeld gebracht.  
 
 

Ambitie 1: ik hield alle mogelijkheden (nog) open  
mannen/vrouwen, bij aankomst in Leiden <‐> na de studie 
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Ambitie 4: ik wilde leiding geven binnen een bedrijf of instelling  
mannen/vrouwen, bij aankomst in Leiden <‐> na de studie 
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Hypothese 2.  
Voor vrouwen golden andere motieven om in Leiden te gaan studeren dan voor mannen. 
 

Keuze voor Leiden 

Mannen Vrouwen Verschil‐toets 
 

 
 

vanwege de kwaliteit van de studierichting 2.84 2.27 0.001 
 

vrienden/vriendinnen gingen ook naar Leiden 2.18 1.85 0.032 
 

omdat het van mij verwacht werd 2.42 2.35 0.746 
 

advies van derden 2.08 1.87 0.164 
 

dichtbij mijn woonplaats 1.81 2.07 0.121 
 

om ver weg te zijn van mijn woonplaats 1.41 1.40 0.940 
 

 

Conclusie  
Vet gedrukt = significant  
Voor mannen waren de kwaliteit van de studie en het volgen van vrienden belangrijker bij het kiezen 

voor Leiden dan voor vrouwen. De 4 andere motieven wogen even zwaar bij mannen en vrouwen in 

de keuze voor Leiden. 

 

Apart voor de studie Rechten    
 

Keuze voor Leiden 

Mannen Vrouwen Verschil‐toets 
 

 
 

vanwege de kwaliteit van de studierichting 2.64 2.90 0.396 
 

vrienden/vriendinnen gingen ook naar Leiden 2.23 2.07 0.585 
 

omdat het van mij verwacht werd 2.44 2.28 0.684 
 

advies van derden 1.92 2.17 0.374 
 

dichtbij mijn woonplaats 1.64 1.66 0.953 
 

om ver weg te zijn van mijn woonplaats 1.30 1.31 0.941 
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Conclusie  
Voor rechtenstudenten zijn er geen verschillen in de motieven van mannen en vrouwen om in Leiden 

te gaan studeren. Voor zowel mannen als vrouwen heeft de kwaliteit van de studie relatief de 

meeste invloed op de keuze voor Leiden. 

 

Apart voor Geneeskunde    
 

Keuze voor Leiden 

Mannen Vrouwen Verschil‐toets 
 

vanwege de kwaliteit van de studierichting 
 

2.91 2.24 0.054 
 

vrienden/vriendinnen gingen ook naar Leiden 2.23 2.00 0.544 
 

omdat het van mij verwacht werd 2.60 2.06 0.346 
 

advies van derden 2.06 1.29 0.020 
 

dichtbij mijn woonplaats 2.09 2.29 0.657 
 

om ver weg te zijn van mijn woonplaats 1.37 1.18 0.418 
 

 

Conclusie  
Wat betreft de studie geneeskunde had het ‘advies van derden’ voor de mannen meer invloed op 

het besluit om in Leiden te gaan studeren dan voor de vrouwen. 
 

Hypothese 3.  
De vereniging speelt geen rol bij de keuze voor Leiden. 
 
Dit is geïnterpreteerd als: hangen de redenen voor keuze Leiden samen met de redenen voor keuze 
lidmaatschap, oftewel hangen de scores op ‘keuze voor Leiden’ samen met de scores op ‘keuze voor 
vereniging’.  
Hierbij is gekeken naar de samenhang tussen 2 sets van 6 vragen met scores 1‐5. 
 
 RC1 RC2 RC3 
L‐omdat het van mij verwacht werd NA NA 0.8193123 
V‐omdat het van mij verwacht werd NA NA 0.7998045 
V‐om netwerk voor later op te bouwen 0.7025608 NA NA 
V‐om me verder te ontwikkelen 0.6956262 NA NA 
V‐ om vrienden/vriendinnen te maken 0.6939718 NA NA 
L‐ van kwaliteit studierichting 0.5448675 NA NA 
V‐puur voor het plezier 0.4852734 NA NA 
L‐vrienden gingen ook naar Leiden NA 0.8082608 NA 
V‐omdat vrienden dat ook deden NA 0.7612303 NA 
L‐dichtbij mijn woonplaats NA 0.4429810 NA 
L‐Advies van derden NA NA NA 

L‐om ver weg te zijn van woonplaats NA NA NA  
 
Uitgaande van bovenstaande interpretatie: als de vereniging geen rol speelt bij de keuze voor Leiden 

moeten er willekeurige of zelfs geen samenhangen zijn tussen de stellingen uit beiden onderwerpen. Uit 

de set van 12 vragen komen 3 samengestelde sets naar voren (zie ook figuur). Elk van deze sets is 

weergegeven in 1 van de kolommen. Waar een NA staat is er een erg kleine samenhang met de set.  
De eerste set (eerste kolom) maakt het sterkste verband, dat wil zeggen, dat wat er in kolom 1 
zichtbaar is, is de sterkste samenhang, de daarop volgende is kolom 2, enzovoort.  
Set 1 (RC1) lijkt de prestatiecomponent, zowel op sociaal, maatschappelijk als carrierespecifiek vlak. 
Set 2 (RC3) is eigenlijk een samenstelling van slechts 2 items, namelijk voldoen aan de verwachting, 
zowel voor de keuze voor Leiden als voor de vereniging.  
Set 3 (RC2) bestaat uit 3 items: omdat vrienden naar Leiden gingen, omdat vrienden naar de 

vereniging gingen en omdat het dichtbij woonplaats is. Dat suggereert toch wel enig verband, 
men ging zowel naar Leiden als vereniging tegelijk met het argument dat het dichtbij is. 
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Er spelen dus drie hoofdzaken een rol: 1) prestaties, zowel carrieretechnisch als sociaal 2) 

verwachtingpatronen en 3) de omgeving zoals die was VOORDAT men naar Leiden/Vereniging ging. 
 

Conclusie  
De vraag of de vereniging een rol speelde bij de keuze voor Leiden is niet eenduidig te 
beantwoorden. De interpretatie van de analyse is meer dat ze een wederzijdse rol speelden 
voor elkaar.  
Dus deze hypothese is niet bevestigd (maar ook niet verworpen). 

 

Hypothese 4.  
Vrouwen studeren sneller af dan mannen. 

 

Voor de eerste studie Onderzoeksgroep:  
Welch Two Sample t‐test 

t = ‐0.25491, df = 197.26, p‐value = 0.799  
x = mannen (LSC) y = vrouwen (VVSL)  
mean of x 

  
mean of y  

6.422414 
 
6.469048 
  

Er is géén significant verschil in de benodigde tijd voor het afstuderen tussen mannen (LSC) 

en vrouwen (VVSL).  
De data geeft geen indicatie voor verschillen in studieduur tussen vrouwen en mannen voor de 
eerste studie die ze doen. Mannen deden gemiddeld 6.42 jaar over hun eerste studie en vrouwen 
gemiddeld 6.47. 
 

Vergelijkingsgroep: 
Welch Two Sample t‐test 

t = ‐0.41241, df = 8.0193, p‐value = 0.6908 

x=mannen y=vrouwen 

mean of x mean of y  
7.202703 7.400000 

 

Ook bij de vergelijkingsgroep is er geen significant verschil in benodigde tijd voor afstuderen 
tussen mannen en vrouwen. Mannen deden gemiddeld 7.2 jaar over hun eerste studie en vrouwen 
gemiddeld 7.4. Dat de studieduur van de vergelijkingsgroep gemiddeld langer is dan van de 
onderzoeksgroep is te verklaren door oververtegenwoordiging in deze groep van de exacte 
wetenschappen die langer duren dan de studie rechten die in de onderzoeksgroep prevaleert. 

 

Conclusie:  
De hypothese wordt niet bevestigd voor zowel de onderzoeksgroep als de vergelijkingsgroep. 

Op grond hiervan kan in zijn algemeenheid gesteld worden dat het studietempo tussen mannen 

en vrouwen niet van elkaar verschilt. 

 

Hypothese 5.  
Bij de vrouwen stoppen er meer voortijdig met hun studie dan bij de mannen. 
 

 niet afstuderend wel afstuderend 

Mannen 26 117 

Vrouwen 38 88 

 

Pearson's Chi‐squared test with Yates' continuity correction 
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X‐squared = 4.6593, df = 1, p‐value = 0.03089 

 

De associatie is hier significant (p<.05). Dat houdt in dat de verhouding wel/niet afstuderen voor 
mannen significant anders is vergeleken met de verhouding bij de vrouwen. Ofwel: de kans op 
afstuderen hangt af van het geslacht. 
Er zijn verhoudingsgewijs meer vrouwen die niet afstuderen/voortijdig de studie staken.  
Relatief tot het totaal aantal studenten van elk geslacht zijn meer vrouwen niet afgestudeerd (38 

van de 126, 30,2%) ten opzichte van de mannen (26 van de 143, 18,2%). 
 

Conclusie  
De resultaten bevestigen de hypothese. 
 

Hypothese 6.  
Degenen met een tussenjaar na hun eindexamen studeren sneller dan degenen die meteen na 

de middelbare school zijn gaan studeren. 
 
Deze hypothese is onderzocht voor de totale groep en voor mannen en vrouwen apart (voor 
de eerste studie). 
Totale groep: 

Welch Two Sample t‐test 

t = 1.2573, df = 71.684, p‐value = 0.2127 

x= direct doorstuderen y= mensen met tussenjaar 

mean of x mean of y 

6.476316 6.160000  
Dus er is géén verschil (p>.05) in studietempo tussen mensen die direct doorstuderen en mensen 

die een tussenjaar/activiteit hadden, als we mannen en vrouwen samen nemen. Wel zien we een 

klein, niet betekenisvol, verschil in tempo’s in de richting van de hypothese.  
Het kan nog interessant zijn om dit voor mannen en vrouwen apart bekijken. 
 
Mannen:  

Welch Two Sample t‐test 

t = 1.4928, df = 40.701, p‐value = 0.1432 

x= direct doorstuderen y=mensen met tussenjaar 

mean of x mean of y  
6.477528 5.916667 

 

Ook voor mannen lijkt er geen verschil (p>.05) te zijn in de lengte van de studieduur voor de eerste 

studie tussen mensen die direct doorgestudeerd hebben en hen met een tussenjaar. 
 
Vrouwen:  

Welch Two Sample t‐test 

t = 1.5635, df = 54.77, p‐value = 0.1237 

x= direct doorstuderen y=mensen met tussenjaar 

mean of x mean of y  
6.474603 5.986111 

 

Voor vrouwen geldt hetzelfde (p>.05): Het nemen van een tussenjaar lijkt geen effect te hebben 

op de tijd die studenten over hun eerste studie deden. 
 
Conclusie:  
De hypothese dat degenen met een tussenjaar sneller zouden studeren dan degenen die meteen 

na de middelbare school gingen studeren, is niet bevestigd. 
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Hypothese 7.  
Leden VVSL/LSC studeren niet significant slechter (uitgedrukt in studieduur) dan niet‐leden. 
 

Welch Two Sample t‐test 

t = ‐3.0988, df = 54.843, p‐value = 0.003063 

x=VVSL/LSC leden y=niet‐leden 

mean of x mean of y  
6.44200 7.22619 

 

Er is een significant verschil tussen studieduren voor leden (x) en niet‐leden (y). Echter, de richting is 

andersom: de gemiddelde absolute studieduur van de niet‐leden bedraagt meer dan 6 jaar (7.2 jaar). 
 

Om te onderzoeken voor welke studenten dit geldt, is de hypothese tevens bekeken voor 
geneeskunde (in de onderzoeksgroep zijn dit er 52, in de vergelijkingsgroep 14 personen). Dit ook 

onderzoeken voor de studie rechten is niet zinvol aangezien in de vergelijkingsgroep maar 3 mensen 
rechten hebben gestudeerd. 
 

Geneeskunde: 
Welch Two Sample t‐test 

t = ‐0.95236, df = 9.4433, p‐value = 0.3647 

x=VVSL/LSC leden y=niet‐leden 

mean of x mean of y  
7.468750 7.888889 

 

Voor geneeskundestudenten was er geen verschil tussen leden en niet‐leden in studieduur. 
 

Conclusie 

De hypothese wordt niet bevestigd.  
De situatie is eerder andersom waarbij de studieduur van niet‐leden langer is dan die van de 
VVSL/LSC leden. De verklaring hiervoor is dat het hier om een verschil in diversiteit van studies 
gaat in beide groepen. Eerder zagen we (5.2.1) dat in de vergelijkingsgroep de bètastudies 
overheersen t.o.v. de onderzoeksgroep (52,2% en 31,9%) en voor deze studies staat een langere 
studieduur dan voor de studie rechten die met 34,6% de eerste plaats inneemt bij de 
onderzoeksgroep.  
Het resultaat dat beide groepen niet van elkaar verschillen op de studie geneeskunde, wijst erop dat 

beide groepen in principe niet van elkaar verschillen wat betreft studieduur hetgeen in de lijn ligt van 
de hypothese dat leden niet langer over hun studie doen dan niet‐leden. 

 

Hypothese 8.  
Er werd weinig van studie gewisseld. 
 
Iemand start een opleiding, maakt deze niet af (geen doctoraal/arts‐examen) en start eveneens een 
andere opleiding. Hiermee halen we dubbele studies die beiden worden afgemaakt niet uit de 
selectie, dus resultaten beschrijven dubbels en switchers samen. Dit kan niet gedaan worden 
omdat we het startjaar van elke studie niet kennen!  
 Afgemaakt Niet afgemaakt Totaal Percentage afgemaakt 

Studie 1 212 41 253 83.79 

Studie 2 33 33 66 50.00 

Studie 3 4 8 12 33.33 

 

83.79% van de studenten maakte hun eerste studie af. Met andere woorden, maar 16.21% van de 

studenten wisselden van studie of stopten met studeren in Leiden. 
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Idem, maar nu van de mensen die 1e studie niet afmaakten:  
 Afgemaakt Niet afgemaakt Totaal Percentage afgemaakt 

Studie 2 18 7 25 72.00 

Studie 3 2 2 4 50.00 

 

Van de 41 personen die hun 1e studie niet afmaakten, maakten er 18 hun 2e studie wel af (72%) en 
7 niet. De overige studenten hebben óf niet verder gestudeerd na hun eerste studie, óf niet 
aangegeven of ze hun tweede studie af hebben gemaakt. 
 

Conclusie  
Of er veel of weinig gewisseld wordt heeft geen vaste richtlijn, maar in totaal kan er gezegd worden dat 

83.79% van de studenten hun eerste studie hebben doorgezet en niet zijn gewisseld van studie. Ook 

zouden deze cijfers een overschatting van het aantal wisselingen kunnen geven omdat, zoals gezegd, 

mensen met dubbele studies en mensen die gewisseld zijn samen worden genomen. 

 

Hypothese 9.  
Leden uit de Randstad hadden minder vaak aanpassingsproblemen dan leden uit de provincie. 
 
Wat is definitie aanpassingsproblemen?  
Conform de vraag over persoonlijke problemen in de studietijd (p.37) komen deze tot uiting in 
problemen m.b.t. het psychisch welbevinden (bijv. gevoelens van eenzaamheid, onzekerheid, 
somberheid) en klachten zoals overmatig drankgebruik, slaapproblemen, eetproblemen en 

ontregeling van dagritme. 
 

Deze hypothese is zowel voor de totale groep als voor mannen en vrouwen apart bekeken. 
Totaal:  
  Geen aanpassingsproblemen Wel aanpassingsproblemen Totaal Problemen % 

Randstad 115 63 178 35.39 

Geen Randstad 42 49 91 53.85 

 

Pearson's Chi‐squared test with Yates' continuity 

correction X‐squared = 7.6954, df = 1, p‐value = 0.005536 

 

Voor de totale groep, studenten uit de Randstad vertoonden relatief minder 
aanpassingsproblemen dan studenten afkomstig van buiten de Randstad. 
 

Mannen: 

Geen aanpassingsproblemen Wel aanpassingsproblemen Totaal Problemen % 

 

  
 

Randstad 52 34 86 39.53 
 

Geen Randstad 24 33 57 57.89 
 

 

Pearson's Chi‐squared test with Yates' continuity 

correction X‐squared = 3.9324, df = 1, p‐value = 0.04736 

 

Voor mannen geldt dezelfde conclusie als voor de totale groep: Studenten uit de Randstad 

hadden minder aanpassingsproblemen dan studenten afkomstig uit andere delen van Nederland. 
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Vrouwen: 

Geen aanpassingsproblemen Aanpassingsproblemen Totaal Problemen % 

 

  
 

Randstad 63 29 92 31.52 
 

Geen Randstad 18 16 34 47.06 
 

 

Pearson's Chi‐squared test with Yates' continuity 

correction X‐squared = 1.9774, df = 1, p‐value = 0.1597 

 

Voor vrouwen is er geen verschil tussen de groepen, vrouwelijke studenten uit de Randstad en 
vrouwelijke studenten afkomstig van buiten de Randstad verschillen niet in de hoeveelheid 

aanpassingsproblemen die ze rapporteren. 
 

Conclusie:  
De hypothese wordt bevestigd voor de onderzoeksgroep als geheel en voor de mannen. Voor 

de vrouwen is er geen verschil tussen de Randstad en geen Randstad. 
 
 

Hypothese 10.  
Het merendeel van de leden is niet actief (bestuursfunctie, actief lid binnen 

subvereniging, sociëteits‐ of clubbezoek) geweest binnen de vereniging. 
 
De mate van activiteit is gedefinieerd op basis van de volgende vragen:  
‐ op basis van een 5 puntschaal is gevraagd hoeveel tijd iemand aan taken heeft besteed. 5= niet 
uitgevoerd, 4 = wel taak, geen tijd aan besteed, 1‐3 is oplopende duur tijdsbesteding. De score 4 is 
als 1 gezet, tijdsbesteding 1‐3 opgeschoven naar 2‐4, en 5 op 0 gezet. Het resultaat is een 
oplopende schaal voor mate van inspanning.  
‐ van welke onderdelen van de vereniging is men passief of zeer actief lid geweest.  
‐ het actief‐zijn binnen de vereniging in termen van bezoek aan de Club van de VVSL c.q. 

Sociëteit Minerva. 
 

Het maximum van de geconstrueerde activiteit‐schaal is 72 punten. Er is voor gekozen om de 

onderste 10% (alles kleiner dan 7) als ‘niet actief’ te beschouwen. 
 

TOTALE onderzoeksgroep 

Exact binomial test  
number of successes = 76, number of trials = 269, p‐value = 1 
alternative hypothesis: true probability of success is greater than 
0.5 sample estimates:  
probability of success: 0.2825279  
Resultaat: de mate van niet actief‐zijn = 28%. 
 

LSC MANNEN 

Exact binomial test  
number of successes = 42, number of trials = 143, p‐value = 1 
alternative hypothesis: true probability of success is greater than 
0.5 sample estimates: 
probability of success: 0.2937063  
Resultaat: de mate van niet actief‐zijn = 29% 
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VVSL VROUWEN 

Exact binomial test  
number of successes = 34, number of trials = 126, p‐value = 1 
alternative hypothesis: true probability of success is greater than 
0.5 sample estimates: 
probability of success: 0.2698413  
Resultaat: de mate van niet actief‐zijn = 27% 

 

Conclusie:  
Voor zowel de totale groep als voor de LSC mannen en VVSL vrouwen apart ligt de mate 
van niet actief‐zijn onder de 50%. Dus het merendeel is op de een of andere manier wel 
actief. De hypothese wordt verworpen. 
 

Hypothese 11.  
Leden uit de provincie zijn actiever in het verenigingsleven dan leden uit de Randstad. 
 

De definitie van actief‐zijn is dezelfde als gekozen en gehanteerd is voor Hypothese 10. 

Antwoordmogelijkheid 1, 2 of 3 van de vraag waar je woonde voordat je ging studeren, zijn 
geselecteerd voor de Randstad, antwoordmogelijkheid 4 voor de provincie. 
 

LSC MANNEN  
Welch Two Sample t‐test  

t = 1.1435, df = 134.05, p‐value = 0.2549  
x=randstad y=provincie  
mean of x mean of y  
18.70930 15.38596 

 

De Randstad heeft hier hogere scores op actief‐zijn binnen de vereniging dan de provincie, maar 

dit verschil is niet significant. 

 

VVSL VROUWEN  
Welch Two Sample t‐test  

t = 1.5355, df = 54.75, p‐value = 0.1304  
x=randstad y=provincie  
mean of x mean of y  
13.07609 11.05882 

 

Ook bij de vrouwen heeft de Randstad hogere scores op actief‐zijn binnen de vereniging dan 

de provincie, maar dit verschil is niet significant. 
 

Conclusie  
De verschillen zijn voor zowel de mannen als de vrouwen statistisch niet significant. Echter de 
richting is bij beide groepen eerder dat de Randstad meer actief is dan de provincie dan andersom. 
De hypothese die beweert dat de studenten uit de provincie actiever zouden zijn in het 
verenigingsleven dan de studenten uit de Randstad wordt dus verworpen. Ook de 
tegenovergestelde bewering wordt niet bevestigd. 
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Hypothese 12.  
Er is een negatieve samenhang tussen het tempo van afstuderen en de mate van actief‐zijn 

binnen de vereniging: hoe actiever, hoe langer iemand over de studie deed. 

 

De groep die bij deze vraag betrokken is, bestaat uit degenen die afgestudeerd zijn in hun eerste 
studie. Dit zijn 118 mannen en 90 vrouwen, respectievelijk 89% en 77% van het aantal mannelijke 

en vrouwelijke respondenten. Zie hiervoor ‘resultaten 1e studie’ (p.28) in het 1e deel van het 

onderzoeksverslag waar de frequenties op de enquêtevragen weergegeven en besproken zijn. 

 

De definitie van actief‐zijn is dezelfde als gekozen en gehanteerd is voor Hypothese 10 en 11. 
 

Afstudeerders (1e studie): 

TOTALE onderzoeksgroep  
Pearson's product‐moment correlation  
t = ‐1.4586, df = 198, p‐value = 0.07313  
sample estimates: cor: ‐0.1031052 

 

LSC MANNEN  
Pearson's product‐moment correlation  
t = ‐1.1294, df = 114, p‐value = 0.1305  
sample estimates: cor: ‐0.1051947 

 

VVSL VROUWEN  
Pearson's product‐moment correlation  
t = ‐1.0325, df = 82, p‐value = 0.1524  
sample estimates: cor: ‐0.1132859 

 

Conclusie  
Uitgangspunt is de definiëring van actief‐zijn binnen de vereniging als een combinatie van 

tijdsinvestering in functies, betrokkenheid bij verenigingsactiviteiten en de mate van bezoek aan 

club of Sociëteit. Geen enkele samenhang is statistisch significant, dus voor zowel de 

onderzoeksgroep als geheel als voor de mannen en vrouwen apart lijkt het actief‐zijn binnen de 

vereniging geen studie vertragende rol te spelen.  
De hypothese wordt niet bevestigd, de bewering is dus onjuist. 

 

Hypothese 13.  
Bij de vrouwen was de loyaliteit aan de vereniging minder groot dan bij de mannen. 

 

Mannen vs vrouwen  
Iemand is loyaal als niet tussentijds het lidmaatschap is opgezegd 

 

 niet loyaal wel loyaal 

Vrouwen 52 (42,6%) 70 (57,4%) 

Mannen 43 (30,5%) 98 (69,5%) 

 

Pearson's Chi‐squared test with Yates' continuity correction:  
X‐squared = 3.6594, df = 1, p‐value = 0.05575 
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Conclusie  
Het verschil in loyaliteit tussen vrouwen en mannen is statistisch niet significant. Op grond hiervan is 

de conclusie dat de hypothese wetenschappelijk niet bevestigd is.  
Wel is de tendens zichtbaar dat minder vrouwen (57,4%) dan mannen (69,5%) loyaal waren aan de 

vereniging. 

 

Hypothese 14.  
Het merendeel van de leden is tevreden over haar/zijn studietijd in Leiden. 
 

Hierbij is de aanname dat een score van MEER DAN 5 op de 10p schaal van de vraag ‘welk cijfer 
geef je ej hele Leidse studietijd?’ als tevredenheid kan worden gezien. Als score >5 bij het 
merendeel (>50%), dan is het criterium tevredenheid behaald: [1] TRUE  
Deze analyse is apart uitgevoerd voor de onderzoeksgroep en de vergelijkingsgroep. 
 

Onderzoeksgroep:  
Totaal mannen vrouwen 

[1] TRUE [1] TRUE [1] TRUE 

Vergelijkingsgroep:  
Totaal mannen vrouwen 

[1] TRUE [1] TRUE [1] TRUE 

 

Conclusie  
De tevredenheid geldt voor zowel de mannen als de vrouwen in zowel de onderzoeksgroep als 
de vergelijkingsgroep!  
Dus de hypothese is bevestigd. 
 

Hypothese 15.  
De vereniging was een goede voorbereiding op de latere loopbaan (betaald dan wel onbetaald). 

 

De volgende vragen zijn hierbij betrokken:  
‐ Welke vaardigheden heeft men binnen de vereniging opgedaan: bestuurlijke ervaring (3), leren 
organiseren (4), leren omgaan met mensen (5) en het ontwikkelen van gespreksvaardigheden en 
debatteren (6).  
‐ In hoeverre heb je in je werkzaamheden (betaald dan wel onbetaald) voordeel gehad van het 
feit dat je lid bent geweest van de VVSL/het LSC?  
zeer nadelig (1) ‐ zeer voordelig (5), nvt =0 schaal 

van nooit (1) ‐ zeer regelmatig (5), nvt = 0 
 

LSC MANNEN  
[1] 72  

One Sample t‐test  
t = 16.349, df = 137, p‐value < 2.2e‐16  
alternative hypothesis: true mean is not equal to 3  
95 percent confidence interval:  
4.955572 5.493703  
sample estimates:  
mean of x  
5.224638 
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Resultaat toetsing: mannen geven aan (zeer) veel voordeel te hebben gehad (neutraalpunt is 3,5, 

scores tussen 4.9 en 5.5, erg hoog dus). 

 

VVSL VROUWEN  
[1] 31  

One Sample t‐test  
t = 8.89, df = 116, p‐value = 9.379e‐15  
alternative hypothesis: true mean is not equal to 3  
95 percent confidence interval:  
3.983133 4.546781  
sample estimates:  
mean of x  
4.264957 

 

Resultaat toetsing: vrouwen geven aan veel voordeel te hebben gehad (neutraalpunt is 3,5, scores 

tussen 4 en 4.5). 
 

Conclusie  
Zowel voor de vrouwen als de mannen is deze hypothese bevestigd. 
 

Hypothese 16.  
Drugsgebruik was te verwaarlozen (gegeven de landelijk situatie). 
 

Aan de hand van de vraag over drugsgebruik (p.37) kan de hypothese getoetst worden. 
Optie 1 ‐ ik heb in die tijd hard drugs gebruikt 

Optie 2 ‐ ik heb in die tijd regelmatig hasj gerookt 

Optie 3 ‐ ik heb in die tijd een enkele keer hasj gebruikt/geprobeerd  
Optie 4 ‐ ik heb in die tijd geen drugs gebruikt maar in mijn omgeving speelde het wel 

Optie 5 ‐ ik heb in die tijd nooit drugs gebruikt en het ging ook helemaal langs mij heen 

 

Wat is “te verwaarlozen”? Er is voor gekozen om de grens op 25% van de mensen te leggen. 
 

Drugsgebruik inclusief incidenteel, dus antwoordcategorie 1 of 2 of 3.  
Exact binomial test  

number of successes = 50, number of trials = 272, p‐value = 0.01155 

alternative hypothesis: true probability of success is not equal to 0.25  
probability of success : 0.1838235 

 

De proportie (inclusief incidentele) gebruikers was 18.38%, en dat was significant minder dan 25%.  
Op basis van gekozen definitie dus: ja, te verwaarlozen. 
 

Drugsgebruik exclusief incidenteel, dus antwoordcategorie 1 of 2.  
Exact binomial test  

number of successes = 3, number of trials = 271, p‐value < 2.2e‐16 

alternative hypothesis: true probability of success is not equal to 0.25  
probability of success : 0.01102941 

 

De proportie (structurele) gebruikers was 1,10%, en dat is significant minder dan 25%. Op basis van 

de gekozen definitie dus: ja, te verwaarlozen. 
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Conclusie  
De verwoording van de hypothese is lastig omdat er geen duidelijke definitie wordt gegeven van 
‘te verwaarlozen (gegeven de landelijke situatie)’. Er is een grens gekozen van 25%.  
Indien het incidenteel een keer hasj gebruik erbij betrokken wordt, komt het percentage uit op 

18.38% van de gevallen. Ook dit is minder dan 25%. 
 

Hypothese 17.  
De leden waren niet actief betrokken bij de politieke en sociale ontwikkelingen binnen 

de universiteit. 
 

Toetsing op basis van de vraag: In hoeverre was men betrokken bij de ontwikkelingen in 
de universitaire wereld. 
optie 1 = ik hoorde wel van deze ontwikkelingen, maar ze gingen grotendeels aan mij voorbij 
optie 2 = ik volgde deze ontwikkelingen en sprak er regelmatig over met mede studenten 

optie 3 = ik was (politiek) actief betrokken als voor‐ of als tegenstander van deze veranderingen  
Afgesproken is dat de definitie van actief = 2 en 3 samen. 
 

 niet actief betrokken actief betrokken 

onderzoeksgroep 120 149 

vergelijkingsgroep 18 31 
 

Op basis van de hypothese is er de vraag: Zijn de verhoudingen anders in de onderzoeksgroep dan in 

de vergelijkingsgroep? 
 

Pearson's Chi‐squared test  
X‐squared = 0.75042, df = 1, p‐value = 0.3863 

 

Er is geen verschil in actieve betrokkenheid tussen de onderzoeksgroep en vergelijkingsgroep. 
 

Vergelijking MANNEN onderzoeksgroep en vergelijkingsgroep:  
Pearson's Chi‐squared test with Yates' continuity 
correction X‐squared = 1.8456e‐30, df = 1, p‐value = 1 

 

Vergelijking VROUWEN onderzoeksgroep en vergelijkingsgroep is niet zinvol aangezien er slechts 7 

vrouwen in de vergelijkingsgroep zaten. 
 

Conclusie:  
De resultaten geven aan dat de onderzoeksgroep en de vergelijkingsgroep in gelijke mate 
betrokken waren bij de politieke en sociale ontwikkelingen binnen de universiteit. Datzelfde geldt 
ook als apart bekeken wordt voor MANNEN. 
 

Hypothese 18.  
Veel vrouwen hebben betaalde arbeid verricht in deeltijd. 
 

Met de antwoorden van de vrouwen op de vraag naar de omvang van de baan na de opleiding 
kan deze hypothese getoetst worden. 

Opties omvang baan na de opleiding  1967 

  Vrouwen 

  (n=126) 

1. geen betaald werk verricht  5 ( 4 %) 

2. incidenteel een baan  4 ( 3,2%) 

3. enkele jaren gewerkt en vervolgens gestopt  10 ( 7,9%) 
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4. parttime 31 (24,6%) 

 

5. na een aantal jaren ingetreden i.h. arbeidsproces 12 ( 9,5%) 
 

(al dan niet fulltime) 

64 (50,8%) 
 

6. fulltime 
 

 

De som van optie 2, 3, 4 en 5 is 57 (45,2%) waarbij het aantal op punt 5 een overschatting is gezien 
de mogelijkheid van zowel fulltime als parttime. In ieder geval is op basis van deze gegevens het 
percentage parttimers minder dan 50%. Wel is opmerkelijk dat 64 van de 126 (=50%) fulltime 
werkten. In feite zijn er zeer weinigen die geen betaald werk hebben verricht (4%).  
Voor verdere analyse van deze gegevens wordt verwezen naar 5.2.5, thema: ‘het werkzame leven 

na de studie’. 
 

Conclusie  
De hypothese is noch bevestigd noch verworpen en blijft voorlopig de status van 

hypothese behouden. 
 
Hypothese 19.  
Vrouwen zonder kinderen hebben vaker een fulltime baan. 
 

De groep is gesplitst in vrouwen zonder (24) en met (100) kinderen. Optie 6 van de vraag naar de 
omvang van de baan was ‘fulltime’ werk. Vervolgens is onderzocht of de proportie vrouwen 
‘fulltime’ anders is voor de groep met en zonder kinderen. De chi‐kwadraat toets is gebruikt om te 
bepalen of er sprake is van een significant verschil. 
 

X‐squared = 14.219, df = 1, p‐value = 0.0001627 

Vrouwen zonder kinderen 0.8750000 

Vrouwen met kinderen 0.4215686 

 

Van de vrouwen zonder kinderen had 87.50% een fulltime baan. Van de vrouwen mét kinderen, was 

dit percentage 42.16%. Deze percentages verschillen significant (p<.05). 
 

Conclusie  
Dit bevestigt de hypothese dat vrouwen zonder kinderen vaker een fulltime baan hebben. 
 

Hypothese 20.  
Mannen zijn significant ambitieuzer dan vrouwen om later een belangrijke maatschappelijke 

positie te verwerven. 
 

Van de vraag over de ambities na de studietijd vormen de antwoordopties 3, 4, 5, 6, 7, 8 de 
operationalisering van ambities van later, dat is na de studie. Mannen (LSC) en vrouwen 
(VVSL) worden onderscheiden. 
 

Welch Two Sample t‐test 

t = 3.4793, df = 265.65, p‐value = 0.0005873  
x = mannen (LSC) y = vrouwen (VVSL)  
mean of x  
10.741259 

  
mean of y  
8.801587 
  

Conclusie  
Mannen geven significant hogere scores aan dan vrouwen (p<.05) op de ambitie‐items. Dit is 
een indicatie dat mannen over het geheel genomen ambitieuzer zijn dan vrouwen na afloop van 
de studie. De hypothese is hiermee bevestigd. 
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Hypothese 21.  
De sociale contacten van nu richten zich merendeels op leden van LSC/VVSL en minder 

op studiegenoten. 
 

Deze hypothese is onderzocht voor de onderzoeksgroep als totaal en voor de mannen en vrouwen 
apart. Gebruik gemaakt is van de vraag over het belang van het huidige sociaal netwerk waarvan als 
variabelen antwoordoptie 2 (sociale contacten en vriendschappen gerelateerd aan de VVSL/LSC) en 
antwoordoptie 1 (sociale contacten en vriendschappen gerelateerd aan de studie). 
 

TOTAAL 

Paired t‐test 

t = ‐5.7933, df = 268, p‐value = 1.931e‐08  
het gemiddelde van de verschillen: ‐0.5427509 

 

MANNEN 

Paired t‐test 

t = ‐4.3472, df = 142, p‐value = 2.613e‐05  
het gemiddelde van de verschillen: ‐0.5384615 

 

VROUWEN 

Paired t‐test 

t = ‐3.8346, df = 125, p‐value = 0.0001983  
het gemiddelde van de verschillen: ‐0.547619 

 

Conclusie  
De t‐test laat zien dat de onderzoeksgroep significant hogere scores toedeelden aan 
hun vriendschappen via LSC/VVSL dan aan hun vriendschappen via de studies (p<.05).  
Dit bevestigt de hypothese dat de huidige sociale contacten van de onderzoeksgroep – en ook de 
vrouwen en mannen apart –zich met name richten op andere leden van LSC en VVSL en minder 
op studiegenoten. 
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7. Conclusies 

 

Het onderzoek heeft tot doel om in kaart te brengen hoe oud‐leden van het Leids Studenten Corps 
(LSC) en van de Vereniging van Vrouwelijke Studenten te Leiden (VVSL) die in 1967 in Leiden 
aankwamen, terugkijken op hun studietijd in Leiden en wat de invloed is geweest van die periode op 
hun latere leven. Hiertoe is in de zomer van 2016 een online enquête uitgevoerd, waaraan ruim 70% 
van het bijgewerkte LSC en VVSL adressenbestand heeft deelgenomen. Dit heeft geleid tot 269 
bruikbare inzendingen (d.w.z. 65% van het adressenbestand) van resp. 143 LSC mannen (66%) en  
126 VVSL vrouwen (63%). Deze hoge respons maakt het mogelijk om een goed beeld te krijgen 
hoe het jaar 1967 de studieperiode heeft beleefd en hoe zij de invloed daarvan op hun latere 
leven beoordeelt.  
De enquête is eveneens uitgevoerd onder een vergelijkingsgroep van mannen en vrouwen, die in 
1966 en 1967 aan kwamen in Leiden, maar geen lid werden van het LSC of de VVSL. Uit deze 
groep kwamen 49 bruikbare inzendingen voort (42 mannen en 7 vrouwen) die, daar waar mogelijk 
en relevant, in het onderzoek zijn aangewend als vergelijkingsmateriaal.  
De enquête bestond uit circa 100 vragen over een groot aantal onderwerpen, zoals de 
verwachtingen en ambities bij aankomst, de studie in Leiden, het verenigingsleven, de invloed van de 
maatschappelijke ontwikkelingen eind jaren zestig, het werkzame leven en het privéleven na de 
studie. Het grote aantal vragen en de verscheidenheid van onderwerpen hebben een rijkdom aan 
gegevens en inzichten opgeleverd, waarvan wij in dit rapport verslag doen.  
In deze samenvatting gaan wij in op de belangrijkste resultaten van het onderzoek. Door verband te 
leggen tussen de antwoorden op verschillende vragen willen wij “het verhaal” weergeven zoals dat 
uit het onderzoek naar voren komt. 

 

 

7.1 De samenstelling van de onderzoeksgroep 

 

De onderzoeksgroep is zeker geen representatieve steekproef uit de Nederlandse bevolking. Het 
gaat om een specifieke groep die grotendeels afkomstig was uit de hogere sociale klasse.  
De onderzoeksgroep komt voor 2/3 deel uit de Randstad en voor 1/3 deel van buiten de Randstad. 
Bij de mannen is het percentage, dat van buiten de Randstad komt, wat hoger dan bij de vrouwen. 
Dat er relatief minder mannen uit de Randstad naar Leiden gingen, kan te maken hebben met het 
feit dat er ook mannen en minder vrouwen naar Delft (toen de Technische Hogeschool) of Rotterdam 
(toen de Economische Hogeschool) gingen. Opvallend is, dat van de 66% van de studenten uit de 
Randstad, de helft afkomstig is uit Den Haag en Wassenaar. Hierdoor waren er binnen de 
onderzoeksgroep belangrijke verschillen: enerzijds de groep uit de Randstad, en met name die uit 
Den Haag en Wassenaar, die elkaar al ten dele kende en anderzijds de groep van buiten de Randstad 
(ook 30%) – met spreiding over het hele land van Groningen tot Maastricht – die elkaar nog helemaal 
niet kende. De sterke representatie van de Randstad, met name die van Den Haag en Wassenaar 
(circa 1/3), had wellicht invloed op het gedrag en de sfeer binnen beide verenigingen.  
Qua sociale achtergrond zijn er weinig verschillen tussen mannen en vrouwen. Maar qua 
vooropleiding zijn er wel verschillen. Vrouwen hebben twee keer zo vaak gymnasium   gevolgd. Dit 
betekent bij de vrouwen vaker een andere studiekeuze. Het verschil tussen mannen en vrouwen is 
een terugkerend thema in dit onderzoek . Zo zullen we later zien, dat er verschillen zijn in de 
ambities waarmee mannen en vrouwen begonnen aan hun studie en waarmee zij deze al dan niet 
afmaakten. En daarbij komt dan nog dat de mannen lid werden van het LSC en de vrouwen van de 
VVSL, twee hele verschillende verenigingen.  
Als we de onderzoeksgroep vergelijken met de vergelijkingsgroep, dan vallen de volgende 
kenmerken op:  

‐ De onderzoeksgroep heeft hoger opgeleide ouders, waarbij 58% van de vaders een 

universitaire opleiding heeft. 
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‐ De ouders van de onderzoeksgroep hebben een hoger inkomen. Minder dan 10% van 
de onderzoeksgroep heeft een beurs, tegen bijna de helft van de vergelijkingsgroep.  

‐ De onderzoeksgroep heeft vaker het gymnasium als vooropleiding gedaan en daarbinnen 

domineert gymnasium 
 
 

7.2 De keuze voor de studie in Leiden 
 

In dit onderdeel wordt nagegaan met welke verwachtingen en intenties men naar Leiden ging. 
Waarom koos men voor Leiden? Welke studie werd gekozen en waarom? Waarom lid geworden 
van VVSL/LSC? En in hoeverre had men al specifieke plannen en ambities?  
Bij dergelijke vragen moeten we ons realiseren dat we vragen stellen in het heden over gedrag en 
gedachten in het verleden, toen er andere normen en waarden golden. Ondanks deze beperkingen 
kunnen we toch een aantal relevante tendensen uit de antwoorden halen.  
De vraag waarom iedereen voor Leiden als studiestad koos, wordt niet eenduidig beantwoord. 
Overwegingen als de fysieke afstand en het volgen van vriendinnen en vrienden speelden een 
ondergeschikte rol. De twee belangrijkste overwegingen waren de kwaliteit van de studierichting 
en omdat het verwacht werd. Uit de toelichting wordt duidelijk dat de familieachtergrond (ouders 
en familie) een relatief grote invloed had op deze keuze. 
Bij de studiekeuze zijn wel enkele duidelijke motieven te onderscheiden. Zowel de vrouwen als de 
mannen geven als belangrijkste reden voor de studiekeuze de ‘inhoudelijke interesse in de studie’. 
Dat is op zich niet verrassend. Maar het is wel opvallend dat ongeveer de helft van de 
onderzoeksgroep al bij aankomst in Leiden wist dat ze met die studie later hun beroep wilden 
uitoefenen. Dit geldt voor de vrouwen nog sterker dan voor mannen. Ongeveer 1/3 deel van de 
mannen en 1/4 deel van de vrouwen heeft aangegeven dat een algemene academische vorming een 
belangrijke overweging is geweest voor de studiekeuze.  
De meerderheid van de onderzoeksgroep twijfelde niet over de richting, die men vakmatig op wilde. 
Dat wil nog niet zeggen, dat men wist waar men dat beroep wilde gaan uitoefenen: in de 
wetenschap, het publieke domein of het bedrijfsleven. Zo zien we dat maar een klein deel van de 
onderzoeksgroep bij aankomst al wist dat ze later de wetenschap in wilde (circa 10%), het publieke 
domein wilde gaan dienen (10%) of een eigen onderneming wilde starten (minder dan 10%). En 
meer dan de helft van de onderzoekgroep gaf aan dat ze alle mogelijkheden nog open hielden, zowel 
vrouwen als mannen. Terugkijkend kunnen we zeggen dat dit misschien wel goed in het beeld van de 
jaren 60 past: we waren bevoorrecht dat we mochten studeren en we twijfelden er niet aan dat we 
na de studie een baan zouden vinden. 

 
 

7.3 De studie in Leiden 
 

Bij de keuze van de studie valt op dat bijna 70% van de LSC mannen heeft gekozen voor de 
“mainstream studies”, rechten en geneeskunde. Daarnaast is er een veel kleiner percentage mannen 
dat kiest voor de exacte studies (circa 15%), zoals b.v. scheikunde en biologie. Een nog kleinere groep 
mannen (10%) kiest voor talen of sociale wetenschappen. De overheersende keuze voor rechten en 
geneeskunde valt ook op als we de LSC mannen vergelijken met de mannen uit de vergelijkingsgroep. 
Deze groep vertoont een veel grotere spreiding over de verschillende studiesoorten, met een klein 
percentage rechtenstudenten, een ongeveer even groot percentage studenten geneeskunde en een 
veel groter percentage dat voor de exacte wetenschappen en de sociale wetenschappen kiest.  
Bij de VVSL vrouwen zien we een heel andere studiekeuze. Bij hen is de rechtenstudie eveneens 
populair, maar veel minder dan bij de mannen. Hier valt op dat de vrouwen, veel meer dan de 
mannen, kiezen voor sociale wetenschappen (ruim 20%), moderne talen (circa 20%) en 
kunstgeschiedenis (7%). Het verschil in studiekeuze tussen mannen en vrouwen is opvallend, maar 
lijkt samen te hangen met de verschillen in vooropleiding. Daarnaast spelen vermoedelijk verschillen 
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in interesse en motivatie een rol. Mannen kozen vaker voor de rechtenstudie als 
algemene academische vorming. 
Als we nu kijken naar de studieresultaten, dan zien we bij de VVSL vrouwen een soort tweedeling: de 
vrouwen, die rechten of geneeskunde kozen, maken hun studie meestal af. Hier is geen verschil met 
de LSC mannen. Kijken we echter naar alle studies tezamen, dan zien we dat 77% van de vrouwen 
hun studie afmaakte. Dat is beduidend minder dan de 89% van de mannen. Dit betekent dat er een 
opmerkelijk verschil is in studieresultaten bij de overige studies. De vrouwen, die voor talen, sociale 
wetenschappen en kunstgeschiedenis kozen, behaalden minder vaak hun doctoraal examen. Deze 
vrouwen stopten vaker na het behalen van het kandidaatsexamen. Dat gaf overigens ook 
perspectief op werk, bijvoorbeeld in het onderwijs.  
In hoeverre heeft de studie voldaan aan de verwachtingen? De mannen en vrouwen van de 
onderzoeksgroep geven terug kijkend een hoog cijfer aan hun studie in Leiden. Op een 5‐
puntsschaal geven beide groepen een gemiddelde score van bijna 4.  
In het onderzoek is gevraagd wat men achteraf terug kijkend anders zou hebben gedaan. Uit de vele 
opmerkingen blijkt dat ruim 1/3 achteraf liever een andere studie gekozen of overwogen zou 
hebben. We kunnen niet zien welk deel hiervan mannen en vrouwen zijn, maar gezien het 
voorgaande kunnen we aannemen, dat er meer vrouwen zijn dan mannen, die achteraf een andere 
keuze gemaakt zouden hebben. Sommige vrouwen hebben gezegd dat ze achteraf liever een 
praktische HBO‐opleiding gevolgd zouden hebben, zoals b.v. fysiotherapie of de PABO 
(pedagogische academie basisonderwijs).  
Hoewel men tevreden is over de kwaliteit van de studie, vindt nu een deel van de onderzoeksgroep 
toch dat ze destijds onvoldoende bewust heeft gekozen voor de studie en de richting die men op 
wilde. Daarbij is de familie, een belangrijke bron van advies, kennelijk niet altijd de beste raadgever 
geweest.  
Meer vrouwen dan mannen zeggen, dat zij achteraf niet opnieuw voor Leiden zouden kiezen. Een 
ander deel van de onderzoekgroep geeft aan dat zij er achteraf spijt van heeft dat men niet 
serieuzer en sneller heeft gestudeerd, of meer gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheden, die de 
universiteit bood aan studies en bijvakken. Dit contrasteert met respondenten uit de 
vergelijkingsgroep, die bij deze vraag juist expliciet aangeven dat zij ruimschoots gebruik maakten 
van de mogelijkheden om verschillende studies en lezingen te volgen. Wellicht dat de LSC/VVSL‐ 
leden hun ‘extra tijd’ meer stopten in verenigingsactiviteiten. 

 

 

7.4 Het verenigingsleven binnen de VVSL en het LSC 

 

Het verenigingsleven hebben wij in kaart gebracht d.m.v. een serie vragen over de VVSL (voor de 
vrouwen) en een aparte serie vragen over het LSC (voor de mannen). De reden hiervoor was dat 
beide verenigingen, zeker bij aankomst in 1967, sterk verschilden. Het LSC had een sociëteit met veel 
verschillende faciliteiten, terwijl de VVSL een clubgebouw had met minder faciliteiten. Verder waren 
er hoegenaamd geen gemeenschappelijke activiteiten voor mannen en vrouwen. Pas in de aanloop 
naar de fusie in 1972 werden er in toenemende mate gemeenschappelijke activiteiten 
georganiseerd. Dit neemt niet weg dat er veelvuldige onderlinge contacten waren, maar die 
speelden zich af buiten het georganiseerde verenigingsverband. 

 

‐ VVSL en LSC vergeleken  
Toch kunnen wij wel vergelijkingen maken over de beleving van beide verenigingen, omdat de 
meeste vragen in beide onderdelen op dezelfde wijze werden gesteld. Zo kunnen we inderdaad 
een aantal belangrijke verschillen tussen beide verenigingen vaststellen :  

1. Het belang van de VVSL lag voor haar leden meer in het eerste jaar. Toen werd de Club nog regelmatig 

bezocht, werden de jaarclubs gevormd en de huizen gekozen. Na het eerste jaar nam het bezoek aan de 

Club af en zegden veel VVSL leden hun lidmaatschap op (40% van de respondenten). 
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2. Bij het LSC zien we dat de sociëteit (Sociëteit Minerva) in veel sterkere mate het centrum vormde van 
het verenigingsleven. Niet alleen in het eerste jaar, waarin bezoek aan sociëteit tot januari verplicht 
was, maar ook in de jaren daarna bezochten de leden nog steeds regelmatig de sociëteit. Er waren 
na het eerste jaar wel opzeggingen van het lidmaatschap, maar dat was minder dan bij de VVSL (nl. 
28% van de LSC‐respondenten).  

3. Naast de gezelligheid werden er in beide verenigingen “serieuze” activiteiten ontwikkeld in de 
subverenigingen, disputen en commissies. We zien dat deze activiteiten bij het LSC een grotere rol 
speelden dan binnen de VVSL. De mannen geven aan dat zij een aantal vaardigheden hebben 
opgedaan bij het LSC, zoals het leren omgaan met mensen, het ontwikkelen van 
gespreksvaardigheden en het verdiepen van de belangstelling voor maatschappelijke 
onderwerpen. Bij de VVSL is dit minder het geval, maar daar is juist de interesse in de cultuur 
sterker gegroeid dan bij het LSC. 

 
Er waren ook belangrijke overeenkomsten tussen beide verenigingen. Zowel de mannen als de 
vrouwen geven aan dat sociale contacten buiten de studie het belangrijkste aspect vormde van het 
verenigingsleven. In beide verenigingen zette dat verenigingsleven zich voort in de jaarclubs en de 
huizen en die twee verbanden werden als belangrijker aangemerkt dan het verenigingsleven als 
geheel. Maar zonder de vereniging zouden die verbanden niet zijn ontstaan. We zien wel dat bij het 
LSC de huizen met verenigingsleden (let wel: dit is wat anders dan de Minervahuizen van nu) een 
wat grotere rol speelden dan die bij de VVSL, waar men vaker in een huis woonde met leden en niet‐ 
leden. 

 
‐ Het novitiaat en de groentijd  

Bij VVSL en LSC had het novitiaat resp. de groentijd tot functie om in een korte en intensieve periode 
kennis te maken met de leden en de mogelijkheden van de vereniging. Bij het LSC werd de 
ongelijkheid met de ouderejaars veel sterker benadrukt dan bij de VVSL. Het kaalscheren van de 
mannen was daarvan de uiterlijke verschijningsvorm. Deze droeg er o.a. toe bij om de sociale 
verschillen tussen de aankomende leden te verminderen of op te heffen. Maar de verschillen met de 
ouderejaars bleven ok na de groentijd bestaan. Dit ontlokte bij enkele respondenten de opmerking, 
dat de groentijd niet zo erg was, maar wel dat deze door ging nadat die formeel afgelopen was.  
In 1968 diende het bestuur van het LSC (het Collegium de Waard) een voorstel in bij de 
ledenvergadering om de groentijd op voet van ongelijkheid af te schaffen. Dit voorstel haalde het 
niet. De groentijd werd in dat jaar voortgezet, maar een half jaar later werd deze toch vervangen 
door een kennismakingstijd (niet meer op voet van ongelijkheid). Hoe kijken de mannen uit 1967 
hierop terug? Opvallend is, dat er meer mannen vóór afschaffing waren (41%) dan voor handhaving 
(26%). De oudere jaren waren overwegend vóór handhaving van de groentijd, maar hun invloed nam 
af. Eveneens opvallend is, dat 32% van de onderzoeksgroep geen uitgesproken mening had over het 
voorstel, terwijl de tweespalt dwars door de vereniging liep. Nu terug kijkend zeggen de mannen in 
overgrote meerderheid dat het goed is dat de groentijd is afgeschaft. 

 
‐ Beoordeling van de vereniging  

Er is in de enquête op verschillende manieren gevraagd naar de waardering van de VVSL en het LSC. 
Daarbij komt het LSC positiever naar voren dan de VVSL, zoals blijkt uit de volgende punten:  
‐ De LSC‐respondenten zijn positiever dan de VVSL‐respondenten als wordt gevraagd naar het 
belang van beide verenigingen (een gemiddelde score van 3.67 tegenover 3.25 op een 5‐
puntsschaal).  
‐ Tevens wordt het LSC als geheel hoger gewaardeerd dan de VVSL (een gemiddelde score van 7.33 
vergeleken met 6.60 op een 10‐puntsschaal).  
‐ De hamvraag is of de leden opnieuw lid zouden worden van hun vereniging. Dan zeggen beide 
groepen respondenten in meerderheid ja, maar bij de VVSL is deze groep kleiner. We zien verder 
dat 28% van de VVSL‐respondenten nee zegt of twijfelt. Dit is meer dan de 16% bij het LSC, die nee 
zeggen of twijfelen. 
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‐ De fusie  
Tenslotte is het interessant om te weten hoe het jaar 1967 terug kijkt op de fusie tussen beide 
verenigingen. Hoewel deze fusie pas in 1972 is gerealiseerd, werden de voorbereidingen getroffen 
toen het jaar 1967 nog actief was. Een aantal van hen was zelfs instrumenteel bij de totstandkoming 
van de fusie. Nu blijkt dat er meer voorstanders van de fusie waren onder de LSC mannen dan bij de 
VVSL vrouwen die in meerderheid zeggen tegen de fusie te zijn geweest (33% tegen, 26% voor). Dat 
is toch opvallend, te meer daar het LSC een meer bloeiende vereniging leek dan de VVSL. Het 
negatieve sentiment bij de VVSL is te verklaren uit de vrees dat het grotere en dominante LSC haar 
cultuur zou opdringen aan de vrouwen en het gevoel bij de vrouwen dat zij vooral om financiële 
redenen erbij werden gevraagd.  
Als we vragen hoe de leden er achteraf tegenaan kijken, dan zien we dat ook nu de LSC 
respondenten een positievere mening over de fusie hebben dan de VVSL respondenten, nl. 
gemiddeld 3.95 op een schaal van 1‐5 , tegen 3.43 bij de VVSL. 

 
 

7.5 Maatschappelijke ontwikkelingen 
 
‐ Politieke en maatschappelijke ontwikkelingen  

In de jaren zestig waren er ingrijpende maatschappelijke ontwikkelingen op het wereldtoneel en ook 
in Nederland. Denk hierbij aan de Koude oorlog, de Vietnam oorlog en de zesdaagse oorlog tussen 
Israël en de Arabische wereld. In Nederland was er de emancipatiebeweging, de opkomst van 
“provo”, de opkomst van D’66 en de studentenopstand, die in 1970 resulteerde in “de Wet 
Veringa”. Deze wet voorzag in een bestuurlijke hervorming van de universiteiten, waar verregaande 
medezeggenschap werd ingevoerd voor de studenten en de (niet‐)wetenschappelijke medewerkers 
van de universiteit.  
Uit het onderzoek komt naar voren dat de mannen zich over het algemeen meer betrokken 
voelden bij de externe ontwikkelingen dan de vrouwen. Drie kwart van de mannen geeft aan dat zij 
de politieke en maatschappelijke ontwikkelingen volgden en er regelmatig over spraken met mede 
studenten. De betrokkenheid bij de ontwikkelingen in de universitaire wereld was minder sterk: 
ongeveer de helft van de mannen geeft aan dat zij er regelmatig over spraken met mede 
studenten. Daarnaast was 15% van de mannen actief betrokken als voor‐ of tegenstander. Bij de 
vrouwen zegt de meerderheid, dat zij wel hoorde van deze ontwikkelingen, maar dat ze 
grotendeels aan hen voorbij gingen.  
De grotere betrokkenheid van de mannen is misschien te verklaren uit de veranderingen, die ook 
binnen het LSC geleidelijk plaats vonden. Hoewel de afschaffing van de groentijd in 1968 vertraging 
opliep, stelde de vereniging zich meer open voor de buitenwereld en werden er initiatieven 
genomen om het politieke debat binnen de vereniging te voeren. De “All American Night” in 1968, 
georganiseerd in Sociëteit Minerva in de nacht van de Amerikaanse presidentsverkiezingen, is hier 
een eerste voorbeeld van. Later volgden meer van deze evenementen. In december 1970 werd er 
een discussieavond georganiseerd over de Wet Veringa. Het beeld, dat het LSC een sterk naar binnen 
gerichte cultuur kende, behoeft dus wel enige nuancering.  
Ook de VVSL opende haar deuren voor de buitenwereld. Zo werden er meer evenementen 

georganiseerd, die open stonden voor mannen en vrouwen, leden en niet‐leden (zoals het café 
PAN). Er kwam een vaste avond op de club die toegankelijk was voor alle studenten, die daarvoor 
een pasje hadden aangeschaft en er werd een Kerstfeest georganiseerd voor de Leids bevolking (de 
Kerst‐Inn). 

 
‐ Het drugsgebruik  

De jaren zestig kenden ook de opkomst van de “Flower Power” (begonnen in San Francisco), waar 

hippies geweldloos verzet propageerden tegen de gevestigde orde, het gebruik van drugs toenam en op 

popconcerten het thema van ‘de vrije liefde’ werd bezongen en bedreven. Daar waren VVSL en LSC 

studenten nauwelijks actief mee bezig. De overgrote meerderheid van de onderzoeksgroep zegt 
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geen drugs gebruikt te hebben, terwijl minder dan 20% ‘een enkele keer hasj heeft 
gebruikt/geprobeerd'. Hier is weinig verschil tussen mannen en vrouwen. Op het gebied van de 
popmuziek kregen we wel het nodige mee. Op de Nederlandse hitparade stond in september ’67 ‘If 
you are going to San Francisco, be sure to wear some flowers in your hair’ van Scott McKenzie op 
nummer 1. 

 

‐ Seksualiteit  
Ook op het gebied van de seksualiteit drongen niet alle veranderingen door tot deze 
studentengemeenschap. De anticonceptiepil deed haar intrede – mogelijk gemaakt door het kabinet 
de Jong die het verbod op de vrije verkoop van voorbehoedsmiddelen ophief – en was van grote 
betekenis. De seksuele revolutie bleef beperkt tot de heteroseksualiteit. Homoseksualiteit was nog 
allerminst geaccepteerd. Eigenlijk speelde het helemaal niet. In ons onderzoek zegt een 
onwaarschijnlijk klein aantal mannen en vrouwen dat zij zich (mede) aangetrokken voelden tot 
mensen van hetzelfde geslacht. Het is mogelijk dat men die homoseksuele gevoelens nog niet 
onderkende en dat men er toen (en zelfs retrospectief) niet voor durfde uit te komen. Het is ook 
mogelijk dat de hele studentengemeenschap zo sterk was gericht op heteroseksualiteit, dat 
dergelijke gevoelens weinig kans kregen. De onderzoeksgroep geeft in meerderheid aan dat “er 
weinig ruimte was voor homo’s en lesbiennes om hun seksuele voorkeur te uiten” en dat je een 
“moeilijke tijd had als je de moed had voor je seksuele voorkeur uit te komen”. 

 
‐ Aanpassingsproblemen  

In deze turbulente tijd, waarin men opeens op eigen benen kwam te staan, waren er ook 
aanpassingsproblemen. Deze traden meer op bij de mannen dan bij de vrouwen. Ongeveer 1/3 van 
de mannen ondervond aanpassingsproblemen, die echter niet ontregelend waren. Echter, overmatig 
drankgebruik was voor 15 % van de mannen wel een specifiek probleem.  
Problemen van psychische aard deden zich voor bij 15% van de mannen en 19% van de vrouwen. 
In het onderzoek zijn wel enkele aanwijzingen te vinden voor deze problematiek. Zo kwamen er 
problemen voor bij de jaarclubvorming en keerden leden zich af van de verenigingen omdat ze 
onvoldoende aansluiting vonden bij de andere leden en stopten sommigen met hun studie. 

 
 

7.6 Ambities voor de toekomst en het werkzame leven 
 

Met welke plannen en ambities kwam men aan in Leiden en hoe zijn deze plannen en ambities 
tijdens de studietijd gewijzigd? Er is gevraagd naar een aantal mogelijke ambities, in welke mate die 

leefden bij aankomst in Leiden en in welke mate na afloop van de studie. 
 
‐ Beroepskeuzes  

Een niet onbelangrijke groep gaf aan bij aankomst al te weten in welk vakgebied en in welk beroep 
ze later wilden gaan werken. Wordt er gevraagd hoe men over dit punt dacht na afloop van de 
studie, dan is sprake van een toename in de motivatie voor een bepaald beroep. Meer dan de helft 
van de mannen en vrouwen weet dan in welk beroep ze aan de slag willen. Er is dan een kleinere 
maar toch aanzienlijke groep die alle mogelijkheden nog open houdt.  
Toen ze in Leiden aan kwamen, waren meer mannen dan vrouwen van plan om later in de publieke 
sector te gaan werken. Bij de mannen en vrouwen is de wil om in de publieke sector te gaan werken 
tijdens de studietijd verder toegenomen. Op grond van deze informatie ligt het voor de hand – zo 
zullen we verderop ook zien – dat de publieke sector later de meest gekozen werkomgeving onder 
de mannen zou zijn. 
Een dergelijke toename zien we bij voorbeeld niet bij de plannen om in de wetenschap te gaan 
werken.  
Hoewel men geïnteresseerd was in de studie en tevreden was over die studie, ging die interesse 

toch niet zo ver dat men daarin door wilde gaan. 
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Verder was er toentertijd ook nog weinig sprake van een ondernemingscultuur waarin plannen 
werden gesmeed om een eigen onderneming op te richten. De mannen waren meer geneigd om 
bij de overheid of in het bedrijfsleven een baan te zoeken.  
De meer idealistische drijfveer om de wereld te verbeteren speelt sterker voor mannen dan voor 
vrouwen. Ook geven de mannen aan dat deze ambitie na afloop van de studie groter was dan bij 
aankomst in Leiden.  
In hoeverre waren de mannen en de vrouwen er nu op gericht om een verantwoordelijke rol in de 
maatschappij te gaan spelen? Bij de vrouwen wordt de keuze om later leiding te geven in een 
bedrijf of instelling nauwelijks aangekruist als ambitie, en ook later scoort die keuze laag vergeleken 
bij de andere keuzemogelijkheden. Bij de mannen zien we dat die ambitie bij aankomst al groter 
was dan bij de vrouwen en dat deze gemiddeld gelijk is gebleven tijdens de studietijd in Leiden. 
Maar bij ongeveer een kwart van de mannen is die ambitie duidelijk toegenomen. Die grotere 
ambitie onder de mannen kan in samenhang gezien worden met de motieven om lid te worden van 
de vereniging. Meer mannen dan vrouwen zeggen dat ze lid zijn geworden om ‘zich verder te 
ontwikkelen’ en om ‘een netwerk voor later op te bouwen’. 

 

‐ Welke banen hadden de mannen en de vrouwen? 
Tot welk soort banen heeft dit geleid?  
Bij de mannen zijn de volgende sectoren favoriet: 

1. De publieke sector (incl. de politiek) 
2. Het bedrijfsleven (incl. de financiële sector) 
3. De gezondheidzorg  

57 Mannen gingen bij de publieke sector of in de politiek werken. Dat is 40% van de respondenten. 
Het Ministerie van Buitenlandse Zaken was bijzonder populair. We weten uit andere bron dat daar 
18 mannen zijn gaan werken waarvan er 12 ambassadeur zijn geworden. Verder is een relatief groot 
aantal mannen in dienst getreden van bedrijven en financiële instellingen. Gezien het grote aantal 
studenten geneeskunde is het niet verrassend dat veel mannen in de gezondheidszorg zijn gaan 
werken.  
Andere mannen zijn in de wetenschap en het onderwijs gaan werken. Verder valt op dat van het 
aantal rechtenstudenten een veel kleiner aantal als vak‐jurist aan de slag is gegaan, terwijl Leiden 
toch één van de belangrijkste opleidingsplaatsen was voor dit vakgebied. Zoals eerder 
opgemerkt, werd de rechtenstudie gezien als een goede algemene vooropleiding voor diverse 
banen in het bedrijfsleven en bij de overheid.  
Samenvattend kunnen we zeggen dat de mannen in overgrote meerderheid in (loon)dienst zijn 
gaan werken van de overheid, het bedrijfsleven, de gezondheidszorg en de wetenschap. Bij de 
vrouwen waren de volgende sectoren favoriet:  

1. Het onderwijs 
2. De gezondheidszorg 
3. De publieke sector (incl. de politiek)  

Gezien hun andere studies is het niet verrassend dat de vrouwen overwegend voor ander soort 

banen kozen. Daarbij speelt ook een rol dat veel minder vrouwen fulltime hebben gewerkt (circa  
50%) dan mannen (iets minder dan 100%). Met name valt de hoge score van de onderwijssector op. 
Hier ging 35% van de vrouwelijke respondenten werken. Dit kan te maken hebben met de 
vooropleiding (vooral talen en sociale wetenschappen, zoals pedagogiek) en met de behoefte om 
parttime te kunnen werken. Verder neemt de gezondheidszorg een belangrijke plaats in. In die 
sector zijn zelfs beduidend meer vrouwen gaan werken dan er geneeskunde hebben gestudeerd. De 
publieke sector is ook bij de vrouwen in trek, maar aanzienlijk minder dan bij de mannen. Ook bij de 
vrouwen zien we dat de juridische sector relatief laag scoort, ook hier lager dan het aantal 
rechtenstudenten zou doen verwachten. 

 

‐ Zijn de verwachtingen en ambities uitgekomen? 
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In hoeverre zijn de ambities gerealiseerd? We hebben gemeten in hoeverre de (persoonlijke) 
verwachtingen en ambities zijn uitgekomen. Dan zien we dat de meerderheid van de vrouwen 
tevreden is met wat ze hebben bereikt en dat van de mannen de overgrote meerderheid tevreden is 
met wat ze hebben bereikt. Slechts een klein percentage van de vrouwen en mannen is teleurgesteld 
of niet helemaal tevreden. Bijna 30% van de vrouwen herkent zichzelf in de middelste antwoordoptie 
‘niet ontevreden’ en dat is beduidend hoger dan de 15% bij de mannen. Hoe kunnen we dit verschil 
tussen mannen en vrouwen verklaren? Eerder zagen we dat er een soort tweedeling was tussen 
vrouwen, die kozen voor rechten of geneeskunde enerzijds en die voor andere opleidingen kozen 
anderzijds. De eerste groep maakte vaker hun universitaire opleiding af dan de tweede groep. Die 
tweede groep heeft daardoor vermoedelijk een ander soort baan gehad dan de meeste mannen, b.v. 
in het onderwijs en vaker parttime. Bij de toelichting gegeven door sommige vrouwen zien we dat 
hun leven na de studie soms ingrijpend veranderde door het krijgen van kinderen en/of het volgen 
van hun man naar het buitenland. 

 

‐ Competenties en de invloed van de vereniging  
Een andere belangrijke invloed van Leiden betreft de competenties die men daar heeft opgedaan. 
Mannen en vrouwen geven aan dat zij in Leiden vooral vakkennis hebben opgedaan en kritisch 
hebben leren denken. Daarnaast zijn er belangrijke vaardigheden geleerd, zoals m.n. het leren 
omgaan met mensen, het leren schrijven en het presenteren en spreken in het openbaar. We 
kunnen niet zien welke van die vaardigheden bij de universiteit zijn opgedaan en welke vaardigheden 
bij de vereniging. Maar er zijn toch wel aanwijzingen dat een aantal van die vaardigheden mede bij 
de vereniging is aangeleerd.  
Bij het thema “Verenigingsleven” hebben de leden aangegeven welke onderdelen van de vereniging 
voor hen belangrijk waren. Daar zijn door meer mannen dan vrouwen vaardigheden genoemd, zoals 
het omgaan met mensen, belangstelling voor maatschappelijke onderwerpen, gespreksvaardigheden 
en het leren organiseren. In hoeverre de verschillende vaardigheden ook in de studie werden 
opgedaan, hangt af van het soort studie. Bij sommige studies werd weinig aandacht besteed aan het 
leren presenteren, schrijven en samenwerken in groepsverband. Dat gold vooral voor de “grote 
studies” als rechten en geneeskunde.  
Een andere aanwijzing voor de toegevoegde waarde van de vereniging is dat de mannen aangeven 
dat zij bij hun werkzaamheden voordeel hebben gehad van hun lidmaatschap. Zij scoren gemiddeld 
3,65 op een schaal van 1‐5, waarbij 1 zeer nadelig is, 3 neutraal en 5 zeer voordelig. Dit wijst op een 
duidelijk voordeel. Bij de vrouwen is de gemiddelde score 3.29, dat is dichter bij de 3, dus neutraal. 
We weten dat in sommige werkkringen het lidmaatschap een voordeel was, zoals b.v. bij 
advocatenkantoren, maatschappen in de medische wereld en sommige overheidsinstellingen. Bij 
andere instellingen kon het lidmaatschap een nadeel zijn en verzweeg men liever lid te zijn 
geweest. Dat vooral de mannen een voordeel zien van het lidmaatschap lijkt dus afhankelijk te zijn 
van de arbeidssector en heeft vermoedelijk ook te maken met de bij het LSC opgedane 
vaardigheden, waaronder m.n. de sociale vaardigheden.  
Op de vraag of zij in het werk ook actief gebruik gemaakt hebben van de contacten uit Leiden geeft 
de onderzoeksgroep geen uitgesproken antwoord. Dit is opmerkelijk omdat het LSC (en de VVSL) 
gekwalificeerd kan worden als een Old Boys netwerk dat wil zeggen een netwerk van oud‐leden van 
een vereniging die contact houden met die vereniging en de leden, en elkaar helpen. Dat wil echter 
niet zeggen dat sommige werkgevers, met name die waar oud‐verenigingsleden werkten, niet een 
zekere (intuïtieve) voorkeur hadden om afgestudeerde LSC of VVSL leden aan te nemen. Dus, 
hoewel het jaar 1967 over het algemeen aangeeft geen actief gebruik gemaakt te hebben van de 
contacten met oud‐leden om een baan te verwerven, is het mogelijk dat zij bij het vinden van een 
baan wel voordeel ondervonden van hun lidmaatschap. Overigens was het bij voorbeeld voor de 
sociale wetenschappen zeker geen voordeel om LSC of VVSL lid geweest te zijn. 
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7.7 De invloed op het latere persoonlijke leven 

 

Naast de invloed op het werkzame leven heeft de studieperiode onmiskenbaar ook invloed gehad op 
het latere persoonlijke leven van de onderzoeksgroep. Wat opvalt in de huidige sociale contacten is 
dat het contact met oud‐leden even belangrijk wordt gevonden als de contacten via het werk of in de 
woonbuurt. Alleen de sociale contacten via sport en hobby’s van na de studententijd worden nog 
iets belangrijker gevonden.  
Het contact met de jaarclub maakt deel uit van de sociale contacten. Bij zowel de vrouwen als de 
mannen wordt dit contact meer dan gemiddeld belangrijk gevonden. Maar achter deze 
gemiddelde score gaan wel allerlei variaties schuil. Er zijn jaarclubs die heel frequent contact met 
elkaar onderhouden, maar er zijn er ook bij waar het contact veel minder is.  
Opmerkelijk is dat ruim de helft van de onderzoeksgroep een levenspartner heeft gevonden, die 
eveneens lid is geweest van de VVSL of het LSC, dan wel van een gelijksoortige vereniging elders. 
Hierbij zullen sociale achtergrond en opleiding ook een rol spelen.  
Samenvattend kunnen we zeggen dat de invloed van de periode in Leiden op het persoonlijke 

leven bijzonder groot is. 
 

 

7.8 Tot slot 

 

Het doel van het onderzoek was om na te gaan hoe het jaar 1967 terug kijkt op de studietijd en 
wat de invloed is geweest van die periode op hun latere leven.  
Concluderend kunnen we zeggen dat de studie in Leiden in grote mate heeft voldaan aan de 
verwachtingen van de onderzoeksgroep, zij het dat een relatief klein deel achteraf liever een andere 
(voor vrouwen een meer praktische) opleiding gekozen of overwogen zou hebben. Naast de studie 
heeft het verenigingsleven een belangrijke sociale functie vervuld. Daarbinnen waren de jaarclubs en 
de huizen eigenlijk nog belangrijker dan de vereniging als geheel. Maar zonder de verenigingen geen 
jaarclubs! Bij de mannen speelde de vereniging een grotere rol in het gezelligheidsleven dan bij de 
vrouwen. De mannen geven het LSC een waarderingscijfer van 7,22 (op een schaal van 1‐10). Bij de 
vrouwen ligt dat waarderingscijfer lager, nl. 6,60. Dit verklaart wellicht waarom meer vrouwen hun 
lidmaatschap tussentijds hebben opgezegd, nl. 40% van de respondenten tegenover 28% van de 
respondenten bij de mannen. Beide zijn opvallend hoge percentages waarbij nog bedacht kan 
worden dat onder de non‐respondenten het aantal opzeggers waarschijnlijk groter zal zijn dan de 
niet‐opzeggers.  
Uit het onderzoek komt naar voren dat de invloed van de studietijd op het latere leven groot is 
geweest. De mannen en vrouwen hebben in Leiden kennis en vaardigheden opgedaan, die later van 
belang bleken in het werkzame leven. Bij de universiteit werd vooral vakkennis opgedaan en werd 
geleerd om kritisch te denken. Daarnaast werden, vooral bij de vereniging, vaardigheden geleerd, 
zoals het leren omgaan met mensen en werd belangstelling gekweekt voor maatschappelijke 
onderwerpen. Dit leereffect was bij de mannen sterker dan bij de vrouwen. De mannen geven aan 
dat zij tijdens hun werkzame leven meer dan gemiddeld voordeel hebben gehad van hun 
lidmaatschap.  
Misschien is de invloed van de Leidse periode nog het sterkst aanwezig in het sociale en persoonlijke 

leven. De onderzoeksgroep geeft aan dat de contacten met oud‐leden, met name met de jaarclub, nog 

steeds een belangrijke rol spelen in het huidige sociale leven. Maar in het persoonlijke leven is de invloed 

van de Leidse tijd nog het grootst, immers ruim de helft van het jaar 1967 heeft een levenspartner 

gevonden bij de VVSL of het LSC dan wel bij een gelijksoortige vereniging elders. 
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Bijlage 
 

1. Digitale uitnodiging (voor LSC/VVSL) met link naar de on‐line enquête 

 

Beste jaargenoot, 

 

Hierbij nodigen we je uit om deel te nemen aan het onderzoek onder alle jaargenoten van de VVSL en 

het LSC, die aankwamen in 1967. Het doel van het onderzoek is om in kaart te brengen hoe onze 

jaargenoten terugkijken op hun studententijd in Leiden en welke invloed deze periode heeft gehad op 

hun latere leven. Om in de vragenlijst te komen klik je op de link onderaan deze mail. 

 
De vragenlijst is door ons ontworpen in samenwerking met de faculteit Sociale Wetenschappen in 

Leiden. De vragen gaan over alle aspecten van ons studentenleven, zoals de studie, en het leven 

binnen en buiten de vereniging. Daarna worden vragen gesteld over ons werkzame leven en ons 

sociale leven. Het invullen van de hele vragenlijst duurt ongeveer een halfuur. 

 
De enquête is anoniem, d.w.z. dat de link tussen de antwoorden en jouw email adres wordt 

verbroken, zodra de universiteit de antwoorden heeft ontvangen. Hierop is echter één uitzondering 

mogelijk. Je kunt aan het einde van de enquête je naam en adresgegevens desgewenst invullen, 

waarmee je aangeeft dat je beschikbaar bent voor een interview of eventuele nadere toelichting. De 

universiteit bewaart dan jouw naam, adres en antwoorden totdat het onderzoek is afgerond. 

 
Waarom vinden wij het belangrijk dat je mee doet aan het onderzoek? 

 

Zoals eerder gemeld is er nog weinig wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de invloed van de 

studententijd. Voor een betrouwbare analyse is een maximale deelname van belang van zowel de 

VVSL vrouwen als de LSC mannen. Ieders bijdrage is van belang om een representatief beeld te 

krijgen van het Leidse studentenleven. Verder is een grote deelname van belang omdat wij het 

eerste jaar zijn, dat aan een dergelijk onderzoek deelneemt. Na ons zullen hopelijk vele jaren aan 

hetzelfde onderzoek meedoen, zodat langere termijn trends zichtbaar gemaakt kunnen worden. 

 
Let op ! lees de onderstaande punten voordat je de link naar de enquête aan klikt. 

 

Vul de vragenlijst zorgvuldig in. 

 

1. De meeste vragen kan je beantwoorden door een of meer antwoorden aan te klikken. Bij 

sommige vragen is ruimte voor toelichting.  
2. Je kunt eenvoudig door de vragenlijst heen scrollen. Onderaan elke pagina is er een balk om 

terug te gaan of verder te gaan. Pas aan het einde van de vragenlijst worden je antwoorden 

verzonden, waarna je niet meer kunt terug scrollen.  
3. Je kunt de enquête op ieder moment onderbreken. Als je de enquête opnieuw aan klikt, 

kom je automatisch bij het onderdeel waar je was gebleven. 

 
De resultaten van het onderzoek worden samengevat in een wetenschappelijke publicatie en in 

het tijdschrift de Leidraad. 

 
Veel succes met het invullen van de vragen! Laten we er met elkaar een succes van maken. 

 

Hartelijke groeten, 

 

Namens de Enquêtecommissie Lustrum 67 - 17 
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Elske Sigmond-de Bruin 

 
Willem van Alphen 
 

 
Josien Vermeer 

  
Evert Rijntjes 
 

 
Corinne Dettmeijer-Vermeulen 

  
Peter Sigmond 
 

 
Klik hier op de link naar de enquête: 

 

https://leidenuniv.eu.qualtrics.com/SE/?SID=SV_6zzWdLIIO5JC5Zr 
 
 
 
 

 

2. Herinneringsmail 
 
Beste Jaargenoot, 

 

Vier weken geleden stuurden wij je een uitnodiging per post (omdat we je mailadres niet hebben) om 

deel te nemen aan de online enquête onder alle jaargenoten uit 1967. Als je nog niet in de 

gelegenheid bent geweest om de enquête in te vullen, dan willen we je hierbij graag oproepen om 

dat nu zo spoedig mogelijk te doen. Heb je de enquête al ingevuld, dan kan je deze oproep uiteraard 

negeren. 

 
Tot dusver heeft ongeveer de helft van ons jaar de vragenlijst ingevuld. Dat is een hele mooie 

respons, maar het is voor een eerlijk en compleet beeld van ons jaar natuurlijk van belang dat een 

maximaal aantal jaargenoten aan het onderzoek deelneemt. Het is onze bedoeling om de resultaten 

van het onderzoek vast te leggen in een boek, dat tijdens ons 50-jarige jubileum op 7 oktober 2017 

zal worden gepresenteerd. Dit boek zal een zo breed mogelijke weerspiegeling van onze ervaringen 

moeten worden. Als je de vragen doorloopt, zal je zien dat het erg leuk is om terug te gaan in de tijd 

en nog eens na te denken over de invloed van die tijd op je latere leven. 

 
Daarom is onze oproep: doe mee en zorg ervoor dat ook jouw ervaringen deel uitmaken van deze 

studie! Onder deze mail volgt nogmaals de tekst van de oorspronkelijke uitnodiging met onderaan de 

link naar de online enquête. Door hierop te klikken kom je direct in de vragenlijst. Reageer nu, maar in 

elk geval voor de definitieve sluitingsdatum op 31 juli a.s. 

 
Alvast hartelijk dank voor je bijdrage aan dit interessante project ! 

 

Hartelijke groeten, 

 
De Enquêtecommissie Lustrum 67 – 17 
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3. Digitale uitnodiging (voor controlegroep) met link naar de on‐line enquête 
 
 
 

Onderwerp: Uitnodiging voor enquête onder alumni Universiteit Leiden 1967 

Geachte mevrouw, mijnheer, 
 
Hierbij nodigen wij u uit om deel te nemen aan het onderzoek onder diegenen, die in 1967 zijn 

begonnen met hun studie aan de Universiteit Leiden. Het doel van het onderzoek is om in kaart te 

brengen hoe de alumni uit het jaar 1967 terugkijken op hun studietijd in Leiden en welke invloed 

deze periode heeft gehad op hun latere leven. Om in de vragenlijst te komen klikt u op de link 

onderaan deze mail. Het invullen is mogelijk vanaf vandaag tot uiterlijk 14 juli 2016. 
 
De vragenlijst is door een aantal alumni ontworpen in samenwerking met de faculteit Sociale 

Wetenschappen in Leiden. De vragen gaan over alle aspecten van ons studentenleven, zoals de studie 

en de omgang met medestudenten. Daarnaast worden vragen gesteld over ons werkzame leven, ons 

sociale leven en ons privé leven. Het invullen van de hele vragenlijst duurt ongeveer een halfuur. 
 
De enquête is anoniem, en conform het privacy‐protocol van de Leidse universiteit. Dit houdt in dat 

het systeem de link met de emailadressen verwijdert zodra de antwoorden zijn ingestuurd. De 

universiteit en het onderzoeksteam kunnen dus niet zien wie de vragen heeft beantwoord. 
 
Het is in het belang van een representatief en betrouwbaar resultaat dat alle alumni uit het jaar 1967 

van het bestand van het LUF aan de enquête deel nemen. Ons verzoek is dan ook: doe alstublieft mee, 

uw deelname is onmisbaar voor het welslagen van het onderzoek. Via het LUF, de Leidraad en 

anderszins wordt u geïnformeerd over de uitkomsten van het onderzoek. 
 
Let op ! lees de onderstaande punten voordat u de link naar de enquête aan klikt. 
 

1. Vul de vragenlijst zorgvuldig in.  
2. De meest vragen kunt u beantwoorden door een of meer antwoorden aan te klikken. Bij 

sommige vragen is ruimte voor toelichting.  
3. U kunt eenvoudig door de vragenlijst heen scrollen. Onderaan elke pagina is er een balk om 

terug te gaan of verder te gaan. Pas aan het einde van de vragenlijst worden uw antwoorden 
verzonden, waarna u niet meer kunt terug scrollen.  

4. U kunt de enquête op ieder moment onderbreken. Als u de enquête opnieuw aan klikt, dan 
komt u automatisch bij het onderdeel waar u was gebleven.  

Veel succes met het invullen van de vragen! 
 
Hartelijke groeten, 
 
Namens het onderzoeksteam 1967, 
 
Dr Elske Sigmond‐de Bruin (alumnus 1967)  
Dr Evert Rijntjes (alumnus 1967)  
Dr Ralph Rippe (Fac. Sociale Wetenschappen)  
Mr Siep Wijsenbeek (directeur LUF) 
 

 



Klik hier op de link naar de enquête: 
 
………………………… 
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