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Reünisten-enquête 

 Informatieblad t.b.v. jaargangen, die hun 50-jarig jubileum gaan vieren  

 

Wetenschappelijk onderzoek  

De Reünisten-enquête is een initiatief van het jaar 1967 van het LSC en de VVSL. Een 

onderzoeksteam uit dat jaar heeft samen met de universiteit Leiden een wetenschappelijk onderzoek 

uitgevoerd naar de beleving van de studententijd en de invloed daarvan op het latere leven. De 

uitkomsten van het onderzoek zijn gepresenteerd tijdens een symposium op 7 oktober 2017 ter 

gelegenheid van het 50-jarig jubileum. Daarnaast zijn de resultaten vastgelegd in een boek en in een 

uitgebreid onderzoeksverslag.   

Het onderzoeksteam heeft de Stichting Reünistenonderzoek Minerva opgericht (hierna “de stichting”). 

Deze heeft tot doel om het onderzoek van het jaar 1967 voort te zetten onder de latere jaren in Leiden 

en, naar wij hopen, ook in andere studentensteden. De stichting is eigenaar van de enquête, die bij 

het onderzoek is gebruikt, en stelt deze graag ter beschikking aan andere jaargangen, die 

geïnteresseerd zijn om hiermee onderzoek te doen. De ruwe onderzoeksgegevens worden door de 

stichting beheerd, zodat daarmee later verder onderzoek kan worden gedaan om veranderingen op 

langere termijn in kaart te brengen.   

De inhoud van de enquête 

De online enquête kan in ongeveer 30 minuten worden ingevuld en bestaat uit circa 100 vragen, 

opgedeeld in 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. Het online enquête systeem is bijzonder gebruiksvriendelijk, waardoor het 

navigeren en invullen eenvoudig is voor de respondent.  

De huidige vragenlijst bevat een aantal onderdelen, die specifiek gelden voor de situatie van Leiden in 

de jaren zestig (o.a. de studies en enkele vragen over het verenigingsleven). Deze onderdelen kunnen 

worden aangepast om ze aan te laten sluiten op de situatie van latere jaargangen en die van andere 

steden, c.q. andere verenigingen.   

Waarom dit onderzoek? 

De onderzoekers van het jaar 1967 wilden graag de 50-jarige geschiedenis van hun hele jaar in kaart 

brengen. Zij waren benieuwd hoe het jaar terug kijkt op de studententijd, wat er van het jaar als geheel 

terecht is gekomen en wat de invloed is geweest van die korte en intensieve periode op het latere 

leven. Zij wilden dat op een wetenschappelijke manier doen, omdat er nog weinig wetenschappelijk 

onderzoek is gedaan naar deze vragen en er op die manier een betrouwbaar beeld kan worden 

opgebouwd van de jaargang 1967, en hiermee als basis voor een reeks van jaren daarna.  

Wij denken dat ook de latere jaren in Leiden en in andere studentensteden geïnteresseerd zullen zijn 

om hun geschiedenis op deze wijze in kaart te brengen. Immers, het onderzoek geeft een veel 

completer en genuanceerder beeld van de sociale historie, dan het gebruikelijke lustrumboekje. 

Daarbij komt dat wij de Reünisten-enquête panklaar kunnen aanleveren, waardoor de inspanning voor 

latere jaren heel beperkt kan zijn.  

Onderzoeksthema’s  

De enquête levert een rijkdom aan informatie op, waaruit de volgende jaargang zelf de meest 

interessante uitkomsten kan selecteren. Indien daarvoor belangstelling bestaat, kunnen bepaalde 

thema’s verder worden uitgediept. Hierbij kan je b.v. denken aan onderwerpen, zoals : 

• Motivatie, ambities, toekomstplannen 

• Studiekeuze en studieprestaties 

• Waardering van de vereniging en van de verschillende activiteiten daarbinnen 
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• De toegevoegde waarde van de vereniging, b.v. vaardigheden en contacten voor later (het 

z.g. Old Boys Network) 

• De invloed van de buitenwereld en de politieke betrokkenheid 

• Drugsgebruik en seksualiteit 

• Beroepskeuze 

• De invloed van de studententijd op het sociale en privé leven 

• Evaluatie van wat met heeft bereikt in het leven 

Wij adviseren om de enquête niet alleen af te nemen onder de mannen van het studentencorps, maar 

ook onder de vrouwen van de vrouwenvereniging en onder de jaargenoten, die geen lid zijn geweest. 

Door deze groepen met elkaar te vergelijken, krijgt het onderzoek meer betekenis. Waren de mannen 

ambitieuzer dan de vouwen? Studeerden de leden slechter of beter dan de niet-leden? Waren de 

mannen loyaler aan hun vereniging dan de vrouwen? Waren vrouwelijke leden ambitieuzer dan 

vrouwelijke niet-leden? 

Aanpak van de enquête  

Elke nieuwe jaargang beslist zelf hoe uitgebreid of beperkt men het onderzoek wil maken. Dit loopt 

uiteen van een breed en diepgaand onderzoek met een uitgebreid verslag of boek als resultaat tot een 

standaard aanpak met een beknopte samenvatting van de belangrijkste resultaten. Vast onderdeel 

vormt echter de enquête met alle vragen, zoals die tot op heden zijn ontwikkeld.  

Elk enquête project bestaat uit een aantal vaste onderdelen: 

1. Opbouw adressenbestand : er moet een actueel bestand worden opgebouwd van 

emailadressen van zo veel mogelijk jaargenoten. Dit moet een representatief bestand zijn 

van het hele jaar, dus inclusief leden die minder betrokken waren of hun lidmaatschap 

vroegtijdig hebben opgezegd.  

2. Draagvlak creëren : om een goede respons te bereiken zal het jaar “opgewarmd” moeten 

worden. Via de mail en via de jaarclubs en/of disputen moeten de jaargenoten worden 

geïnformeerd over en voorbereid op de enquête. 

3. Aanpassingen in de vragenlijst : de vragenlijst dient op een aantal punten aangepast te 

worden aan de situatie van de specifieke jaargang en de specifieke vereniging.  

4. Uitvoering enquête : via de mail wordt de uitnodiging gestuurd om aan de enquête deel 

te nemen met daarin de link naar de online vragenlijst. Daarna wordt nog één of twee keer 

een herinnering gestuurd om een zo hoog mogelijke respons te bereiken. Na circa 6 

weken wordt de enquête afgesloten en kunnen de resultaten worden opgemaakt. 

5. Analyse : er wordt een overzicht geproduceerd van de resultaten, samengevat in tabellen. 

De jaargang bestudeert deze uitkomsten en beslist welke uitkomsten zij wil gebruiken in 

het eindverslag. Indien gewenst, kan deze fase worden uitgebreid met een meer 

uitvoerige analyse. Dit houdt in dat bepaalde onderdelen worden uitgediept d.m.v. 

aanvullende statistische berekeningen. B.v.: hoeveel rechtenstudenten zijn in de juridische 

sector gaan werken? Hebben de leden langer gedaan over hun studie dan de niet-leden? 

Hebben de jaargenoten met academisch gevormde ouders beter gestudeerd dan de 

anderen ? Etc…. 

6. Eindverslag : ieder enquête project wordt afgerond met een eindverslag met daarin een 

verantwoording van het onderzoek en een samenvatting en duiding van de uitkomsten. 

Afhankelijk van de gekozen aanpak kan dit een summier of een uitgebreid verslag zijn.  

Om het onderzoek waardevoller te maken, wordt dringend geadviseerd om de enquête ook uit te 

voeren onder de leden van de (aan het corps gelieerde) vrouwenvereniging en onder de jaargenoten, 

die geen lid zijn geweest (de z.g. Vergelijkingsgroep). Ook voor deze groepen moet een 

adressenbestand worden opgebouwd en een uitnodiging worden gemaakt (concept is beschikbaar). 

Enquête onder niet-leden  

Voor toekomstig onderzoek is het van belang om de enquête ook onder een groep van niet-leden uit 

te voeren. Dit is ook voor de betreffende jaargang interessant, omdat de bevindingen hiermee kunnen 

worden vergeleken tussen leden en niet-leden. Dit vergt een kleine extra inspanning van het 
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onderzoeksteam. Via de vereniging van alumni (in Leiden: het LUF) kan een uitnodiging worden 

gestuurd om deel te nemen aan de enquête. De uitkomsten worden daarna meegenomen in het 

overzicht van de resultaten.     

 

Wie doet wat?  

Wij adviseren om een onderzoeksteam te formeren uit de jaargang, die aan de enquête gaat mee 

doen. Dit team coördineert/initieert alle hierboven genoemde activiteiten. Maar daarbij wordt zij 

ondersteund door de stichting en de Universiteit Leiden.  

Dr. Ralph C.A. Rippe, wetenschappelijk medewerker van de Faculteit Sociale Wetenschappen van de 

Universiteit Leiden en bestuurslid van de stichting, faciliteert de uitvoering van de enquête. Hij levert 

een aantal basisdiensten, zoals het aanbrengen van wijzigingen in de vragenlijst, het beschikbaar 

stellen van het online enquêteplatform Qualtrics, het uitvoeren van controles op foutieve invoer, het 

opschonen van de database en het produceren van overzichten met alle kengetallen (ook m/v en 

lid/niet lid). De kosten van deze basisdiensten bedragen circa € 1.200 (incl. BTW).  

Daarnaast kan de heer Rippe (via zijn bureau STATvice) worden ingeschakeld voor ondersteuning bij 

een meer uitvoerige analyse, b.v. door het uitvoeren van een extra en complexe(re) statistische 

analyses. Voor deze aanvullende diensten kan een separate maatwerkofferte worden gemaakt, in 

nauw overleg met u. Het is ook mogelijk om voor deze werkzaamheden een ander bureau in te 

schakelen, zulks in overleg met de stichting. 

De stichting staat het onderzoeksteam ook bij met de kennis en ervaring uit het eerdere onderzoek. 

Als beheerder en bewaker van de vragenlijst overlegt zij met de jaargang over de eventuele 

veranderingen in de vragenlijst. De stichting beheert de onderzoeksgegevens van alle jaargangen, 

zodat deze beschikbaar zijn voor later uit te voeren wetenschappelijk onderzoek.  

 

Rechten en plichten 

De stichting stelt de vragenlijst gratis ter beschikking en zal het onderzoeksteam actief ondersteunen 

om een succes te maken van de enquête.  

Op haar beurt zal het onderzoeksteam zich inspannen om: 

• een mailbestand op te bouwen dat representatief is voor het gehele jaar 

• een goede respons te verkrijgen, minimaal 60% van het mailingbestand 

• mannen en vrouwen, leden van de vereniging en niet-leden te enquêteren 

• een degelijk verslag te maken van het onderzoek 

Jaargangen, die geïnteresseerd zijn in het onderzoek, krijgen inzage in de online vragenlijst nadat zij 

een Geheimhoudingsverklaring hebben getekend. Hiermee willen wij voorkomen dat onze 

vragenlijst in onbevoegde handen belandt. 

Jaargangen, die besloten hebben om het onderzoek te gaan doen, wordt gevraagd schriftelijk akkoord 

te gaan met de Gebruiksvoorwaarden. Daarin zijn de wederzijdse rechten en plichten vastgelegd.  
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Verder nog vragen? 

Neem dan gerust contact met ons op. Wij gaan graag met u in gesprek over de mogelijkheden van dit 

interessante onderzoek.  

 

 

Stichting Reünistenonderzoek Minerva  

Willem van Alphen  Voorzitter  willemvanalphen@hotmail.com 

Machteld Rogaar-Burlage  Secretaris  koniduin@xs4all.nl 

Halbart Völker   Penningmeester   

Jurriaan Lempers   Bestuurslid 

Ralph Rippe   Bestuurslid  info@statvice.nl 

Rosemarijn Voorhuis  Bestuurslid  reunisten@lsvminerva.nl  

Elske Sigmond – de Bruin   Bestuurslid  psigmond@xs4all.nl 
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BIJLAGE:   Enkele feiten uit het onderzoek van LSC/VVSL 1967 

 

Deelnemers en respons (enquête in 2016 en lustrum in 2017) 

   LSC   VVSL   Totaal 

 # % # % # % 

Aangekomen 265 100% 286 100% 551 100% 

Overleden 33 12% 23 8% 56 10% 

Adres onbekend 16 6% 62 22% 78 14% 

Actueel mailbestand 216 81% 201 70% 417 76% 

Enquête ingevuld 143 54% 126 44% 269 49% 

            

Aanwezig op lustrum 133 50% 107 37% 240 44% 

              
 

Aanbevolen tijdsplanning (start v.d. activiteit / aantal maanden vóór de lustrumdag)  

• Jaarclubs benaderen en mailbestand opbouwen  18 mnd  

• Regelmatig informeren en enthousiasmeren van het jaar 14 mnd 

• Enkele bijeenkomsten met jaarclubvertegenwoordigers  14 mnd 

• Aanpassen enquête vragen aan lokale situatie   13 mnd    

• Enquête onder de leden     12-11 mnd 

• Enquête onder de niet-leden     11 -10 mnd 

• Analyse en aanvullende berekeningen    9 mnd 

• Onderzoeksverslag      6 mnd 

• Boek schrijven, foto’s en opmaak     5 mnd 

• Boek naar de drukker      2 mnd 

      

Verslaglegging en externe publiciteit 

- Onderzoeksverslag (77 pagina’s), verkrijgbaar bij de Stichting Reünisten onderzoek Minerva 

- Lustrumboek “If you’re going to …… Leiden 1967” (126 pagina’s), geschreven door Carolien 

Roelants, eindredactie door Peter Sigmond, te bestellen bij de Stichting Reünistenonderzoek 

Minerva (Carel van der Spek).  

- Artikel in De Groene Amsterdammer dd. 9-11-17 “De feuten van toen, de kennis van nu”  

https://www.groene.nl/artikel/de-feuten-van-toen-de-kennis-van-nu 

- Artikel in De Leidraad van januari 2018 

- Artikel in de Mare, Leids universitair weekblad, d.d. 16-11-17 
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