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Gebruiksvoorwaarden Reünisten-enquête
De Stichting Reünistenonderzoek is eigenaar van de enquête, waarmee onderzoek kan worden
gedaan naar de beleving van de studententijd en de invloed daarvan op het latere leven. De stichting
kan deze enquête beschikbaar stellen aan jaargangen van het Leidsch Studenten Corps, de
Vereniging van Vrouwelijke Studenten te Leiden en de Leidse Studenten Vereniging Minerva, en
desgewenst ook aan andere Leidse studentenverenigingen en zusterverenigingen in andere
Nederlandse studentensteden, indien zij akkoord gaan met de hieronder vermelde
gebruiksvoorwaarden.
De enquête
De enquête is ontwikkeld door een onderzoeksteam uit het jaar LSC/VVSL 1967 i.s.m. de Faculteit
Sociale Wetenschappen van de Universiteit Leiden. Deze enquête wordt online afgenomen en bestaat
uit circa 100 vragen, verdeeld over verschillende thema’s, zoals de studie, het verenigingsleven,
maatschappelijke invloeden, het werkzame leven na de studie en de invloed op het sociale en privé
leven. De meeste vragen zijn multiple choice, waardoor de uitkomsten meetbaar zijn en
gepresenteerd kunnen worden in tabellen en grafieken. De afzonderlijke vragen worden door elke
jaargang getoetst op hun relevantie voor dat jaar en zonodig door de Stichting aangepast. Het online
enquête systeem is bijzonder gebruiksvriendelijk, waardoor het navigeren en invullen eenvoudig is
voor de respondent.

Het doel van de enquête
Het doel van de enquête is om de geschiedenis van de betreffende jaargang in kaart te brengen. De
gegevens, die uit het onderzoek komen, kunnen door het jubilerende jaar op verschillende manieren
worden gebruikt. Zo kan er een kort en bondig verslag worden gemaakt voor de jaargenoten. Maar het
is ook mogelijk om een uitgebreide analyse te doen, uitmondend in een meer uitvoerig rapport voor de
jaargenoten en andere geïnteresseerden.

De Stichting Reünistenonderzoek
De stichting is opgericht om onderzoek onder opeenvolgende jaargangen te bevorderen. Zij is
eigenaar van de enquête en van de onderzoeksgegevens uit de verschillende onderzoeken, zodat na
verloop van tijd longitudinaal onderzoek kan worden gedaan met deze gegevens.

De rol van de Universiteit Leiden en van STATvice
De universiteit stelt een online systeem beschikbaar, waarmee de enquête kan worden uitgevoerd. De
onderzoeksgegevens worden opgeslagen op een database van de stichting. .

De enquête wordt uitgevoerd door STATvice o.l.v. Dr. R. Rippe, medewerker van de Faculteit Sociale
Wetenschappen. De jaargang, die de enquête wil gebruiken, maakt hierover afspraken met STATvice.
Dit bedrijf ondersteunt de jaargang bij de uitvoering en levert de onderzoeksgegevens, waarmee de
jaargang zelf een verslag maakt van het onderzoek.
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1. De jaargang, die de enquête wil gebruiken, stelt een onderzoeksteam samen, waarin één of
meer jaargenoten zitten met onderzoekservaring.
2. De jaargang spant zich in om een up-to-date bestand van emailadressen op te bouwen van
hun jaargenoten, dat representatief is voor de gehele jaargang, d.w.z. incl. jaargenoten die
hun lidmaatschap vroegtijdig hebben opgezegd.
3. De jaargang spant zich in om een goed draagvlak te creëren binnen hun jaar voor de enquête.
De uitnodiging en de herinneringen worden door de jaargang verstuurd. Dit alles teneinde een
zo hoog mogelijke respons te bereiken (gestreefd wordt naar min. 60% van het
mailingbestand).
4. De stichting stelt de laatstgehouden enquête ter beschikking van het onderzoeksteam van de
jaargang. Het onderzoeksteam garandeert strikte geheimhouding van deze vragenlijst en
zorgt ervoor dat deze niet in het bezit komt van personen buiten het onderzoeksteam.
5. Het onderzoeksteam bestudeert de vragenlijst en stelt eventuele wijzigingen in de vragen voor
om deze aan te passen aan de situatie van hun jaargang (b.v. t.a.v. de destijds geldende
studies en ontwikkelingen in en activiteiten van de vereniging). De aanpassingen in de
vragenlijst worden besproken met Dr. R. Rippe en met de stichting. Omdat de stichting
verantwoordelijk is voor de integriteit van de enquête, behoeven alle aanpassingen de
goedkeuring van de stichting.
6. De enquête wordt uitgevoerd door STATvice, die de vragenlijst via het online systeem
beschikbaar stelt, voor de gegevensverwerking zorgt en de uitkomsten aanlevert (overzicht
van frequenties, gemiddelden en percentages). STATvice kan desgewenst ook ondersteuning
leveren bij een meer uitvoerige analyse van de uitkomsten, bv. het combineren van
uitkomsten van verschillende vragen en het toetsen van onderzoeksvragen en hypothesen.
STATvice brengt de jaargang voor haar diensten kosten in rekening, afhankelijk van de
omvang van haar werkzaamheden.
7. De enquête wordt indien mogelijk ook uitgevoerd onder een “vergelijkingsgroep” van nietleden uit hetzelfde jaar. STATvice en de stichting zullen met het LUF samen werken om de
enquête bij de vergelijkingsgroep uit te voeren.
8. De stichting is eigenaar van de onderzoeksgegevens. Deze kunnen door de stichting worden
gebruikt in later onderzoek.
9. Na afronding van het onderzoek maakt het onderzoeksteam van de jaargang een verslag,
waarin de aanpak van het onderzoek wordt toegelicht en de resultaten van het onderzoek
worden samengevat. Dit verslag wordt gepubliceerd op de website van de stichting.
10. Andere vormen van publiciteit, waarbij naar de stichting wordt verwezen, vinden alleen plaats
na overleg met de stichting.
11. De stichting berekent geen kosten voor haar ondersteuning en voor het gebruik van de
enquête. Maar zij stelt een eventuele bijdrage na afloop van het onderzoek bijzonder op prijs,
een bijdrage waarmee zij wetenschappelijk onderzoek zal laten uitvoeren met de gegevens uit
enquêtes van meerdere jaren. Dit longitudinale onderzoek wordt mogelijk gemaakt door de
LSC en VVSL jaargangen, die een enquête hebben uitgevoerd.
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