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Reünisten-enquête  
 Informatie voor jaargangen, die overwegen om de Reünisten-enquête te gaan 
organiseren ter gelegenheid van hun 50-jarig jubileum   
  
Inleiding 
Onze stichting stelt een uitvoerige enquête beschikbaar, waarmee jaargangen onderzoek kunnen 
doen ter gelegenheid van hun 50-jarige jubileum. Deze enquête is ontwikkeld door reünisten van het 
LSC en de VVSL in Leiden, maar is ook bedoeld voor andere studentenverenigingen in Nederland. 
Hieronder leggen we uit hoe de enquête is ontstaan en wat erbij komt kijken om deze te organiseren. 
 
Waarom een wetenschappelijk onderzoek ?  
De Reünisten-enquête is een initiatief van het jaar 1967 van het LSC en de VVSL met als doel om hun 
50-jarige geschiedenis op een wetenschappelijke manier in kaart te brengen. Dit onderzoek is opgezet 
in samenwerking met de Universiteit Leiden.  

De onderzoekers van het jaar 1967 waren benieuwd hoe hun jaar terug kijkt op de studententijd, wat 
er van het jaar als geheel terecht is gekomen en wat de betekenis is geweest van die korte en 
intensieve periode voor het latere leven. Er is nog weinig wetenschappelijk onderzoek gedaan naar 
deze vragen.  

Om dit onderzoek voort te zetten onder de jaargangen in en buiten Leiden is de Stichting 
Reünistenonderzoek opgericht. De stichting is eigenaar van de enquête 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. Daarmee zal na circa 10 jaar “longitudinaal” 
onderzoek worden gedaan om zo de grote veranderingen in de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw in 
kaart te brengen. Inmiddels is de enquête ook uitgevoerd door de jaren LSC/VVSL/Minerva 1968t/m 
1972maar ook door USC 1968 en 1969. Minerva 1973 is op dit moment bezig met de voorbereidingen 
om de enquête uit te voeren. Inmiddels heeft 1961 het onderzoek uitgevoerd na 60 jaar en is het 
eerste deel van de enquête ook uitgevraagd bij de eerstejaars van 2021 en 2022. 

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.   

Een onderzoeksteam uit het jubilerende jaar analyseert de informatie uit de enquête en schrijft 
hierover een verslag. Zij kiezen zelf de meest interessante thema’s uit, zoals :  

• Motivatie, ambities, toekomstplannen  
• Studiekeuze en studieprestaties  
• Waardering van de vereniging en van de verschillende activiteiten daarbinnen  
• De toegevoegde waarde van de vereniging, b.v. vaardigheden en contacten voor later  
• De invloed van de buitenwereld en de politieke betrokkenheid  
• Drugsgebruik en seksualiteit  
• Beroepskeuze  
• De invloed van de studententijd op het latere sociale en privé leven  
• Evaluatie van wat men heeft bereikt in het leven  
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Organisatie 

Om de enquête uit te voeren wordt een “Enquête-team” gevormd, bestaande uit jaargenoten die 
ervaring en/of affiniteit hebben met onderzoek. Ons advies is: minimaal 2, maximaal 4 teamleden. Zij 
bereiden de enquête voor, analyseren de uitkomsten en schrijven een verhaal over de geschiedenis 
van hun jaar.  

Om een goede en representatieve respons te krijgen, is het zeer belangrijk om een zo compleet 
mogelijk mailingbestand op te bouwen van alle jaargenoten, ook van diegenen, die hun lidmaatschap 
destijds vroegtijdig hebben opgezegd. Daarnaast is het van belang om een breed draagvlak op te 
bouwen binnen het jaar via mailings, nieuwsbrieven en bijeenkomsten met 
jaarclubvertegenwoordigers. Het is belangrijk dat het onderzoek gaat “leven” binnen het jaar. Zo 
ontstaat nieuwsgierigheid naar de uitkomsten, waardoor meer jaargenoten naar de lustrumdag 
komen.  
 
Onze Stichting en de Universiteit Leiden ondersteunen het Enquête-team. Vanuit het 
Stichtingsbestuur begeleidt Lya den Ouden het Enquête-team. Zij overlegt met het Enquête-team 
welke vragen in de enquête eventueel moeten worden aangepast of toegevoegd. Zij kan advies geven 
vanuit haar kennis en ervaring met eerdere onderzoeken. 
 
Vanuit de Universiteit Leiden faciliteert Dr. Ralph Rippe de enquête. Hij voert de enquête uit op het 
online enquête systeem van de universiteit. Voorafgaand bespreekt hij met het Enquête-team, samen 
met Lya den Ouden, hoe de vragen aangepast moeten worden. Na afloop bekijkt hij de uitkomsten, 
voert controles uit op foutieve invoer en zorgt hij voor een overzicht van de uitkomsten (de 
“Kengetallen”) waarmee het Enquête-team aan de slag kan. Voor deze diensten worden kosten in 
rekening gebracht. Ralph maakt hiervoor een offerte. De ervaring leert dat de kosten ongeveer €1.200 
bedragen (incl. BTW) voor de uitvoering van de enquête en voor de rapportage. 
 
Daarnaast kan Ralph Rippe worden gevraagd om te helpen bij een meer uitvoerige analyse, b.v. het 
uitvoeren van extra berekeningen, zoals kruisverbanden tussen verschillende vragen (b.v. hoeveel 
rechtenstudenten zijn in de juridische sector gaan werken? Of hebben studenten met academisch 
gevormde ouders beter gestudeerd dan andere studenten?)   Hiervoor kunnen separaat kosten in 
rekening worden gebracht  o.b.v. een tevoren uitgebrachte offerte.  

 

Aanpak van de enquête   

Maak een realistische tijdsplanning. Een richtlijn is om circa anderhalf jaar vóór de lustrumdag te 
beginnen. 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 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 vereniging en het specifieke jaar (b.v. mogelijke studies, 
verenigingsactiviteiten, sub-verenigingen).   

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 4-6 weken 
wordt de enquête afgesloten en kunnen de resultaten worden opgemaakt.  
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5. Analyse : Ralph Rippe maakt een overzicht van de resultaten, samengevat in tabellen. 
Het Enquête-team bestudeert deze uitkomsten en bespreekt welke uitkomsten en thema’s 
interessant zijn om te gebruiken. Desgewenst wordt aan Ralph gevraagd bepaalde 
uitkomsten en verbanden nader door te rekenen. 

6.  Eindverslag: het enquêteproject wordt afgerond met een verslag en/of verhaal waarin de 
belangrijkste bevindingen worden teruggekoppeld naar de jaargenoten en naar de 
stichting. Het Enquête-team kiest welke vorm hiervoor wordt gebruikt: één of meer 
hoofdstukken in het (papieren dan wel digitale) lustrumboek, een apart boekje over het 
onderzoek en/of een artikel. Deze eindrapportage publiceren wij graag op de website van 
de stichting zodat ook andere jaargangen er kennis van kunnen nemen.  

 
Let op! Stappen 5 en 6 kosten vaak veel meer tijd dan gedacht. Reken hiervoor in totaal 2 a 3  
maanden, nog afgezien van de tijd nodig voor het vormgeven en drukken van een eventueel 
lustrumboek.  

 

Vergelijkingsgroep 

Om het onderzoek waardevoller te maken, is het van belang om de enquête tevens uit te voeren onder 
jaargenoten die geen lid zijn geweest van deze verenigingen. Voor de niet-leden kan gebruik worden 
gemaakt van een adressenbestand van de alumni organisatie van de universiteit (in Leiden het LUF). 
Hoewel de respons van de niet-leden meestal lager is dan bij de leden, kunnen toch veelal interessante 
vergelijkingen worden gemaakt tussen leden en niet-leden.  

  

Financiën 

Het Enquête-team maakt met Ralph Rippe bilateraal afspraken over de vergoeding van de door hem 
te verrichten werkzaamheden. Zoals eerder vermeld, bedragen de kosten circa € 1.200 voor het 
uitvoeren van de enquête en het opleveren van de Kerncijfers. Daarnaast kunnen additionele kosten 
in rekening worden gebracht voor eventuele extra analyses.  

De financiering wordt door de jaargangen op verschillende manieren opgelost. Soms wordt een 
beroep gedaan op één of meer vermogende jaargenoten, die het onderzoek willen steunen met een 
donatie. Meestal worden de kosten van het onderzoek en van het lustrumboek versleuteld in de 
dagprijs van het lustrum, dat komt dan neer op een bedrag rond de € 10,-- per deelnemer.  
 
Onze stichting stelt de enquête ter beschikking en zal het Enquête-team graag met raad en daad 
terzijde staan om een succes te maken van het onderzoek. Hiervoor worden geen kosten in rekening 
gebracht.  
 
In Leiden is het een goed gebruik om ter gelegenheid van het lustrum een inzamelactie te organiseren 
voor een bijdrage aan de universiteit en/of de vereniging. Deze inzamelactie staat geheel los van het 
reünistenonderzoek, maar de Stichting Reünistenonderzoek houdt zich aanbevolen als een mogelijk 
doel. Immers zij wil later onderzoek laten uitvoeren met de onderzoeksgegevens over een lange reeks 
van jaren met als doel dat dit een mooi boek oplevert.  
 
 
Rechten en plichten  

Iedere jaargang wordt gevraagd schriftelijk akkoord te gaan met de Gebruiksvoorwaarden van onze 
stichting. Daarin zijn de wederzijdse rechten en plichten vastgelegd. Daarin is ook een 
vertrouwelijkheidsclausule opgenomen. Hierbij neemt het Enquête-team de verplichting op zich om te 
zorgen, dat de enquête-vragenlijst niet in het bezit komt van personen buiten het Enquête-team.   
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Verder nog vragen?  

Neem dan gerust contact met ons op. Wij geven graag advies op basis van onze ervaringen met 
voorgaande jaren.  

  

 Stichting Reünistenonderzoek, november 2022    
 
Carel de Villeneuve (Voorzitter)  carel.de.villeneuve@gmail.com   
Ernestine van der Wall (Secretaris)   egevanderwall@gmail.com  
Maas van der Feen (Penningmeester) mvdfeen@ziggo.nl   
Lya den Ouden  (Vz.Begeleidingscomm.) lyadenouden@gmail.com   
Mauve Rosenberg (Minerva Comm. Reün.) reunisten@lsvminerva.nl   
   
 

  Nadere informatie over het reünistenonderzoek :   
 

Hiervoor verwijzen wij naar onze website : www.reunistenonderzoek.nl  Op onze 
website zijn ook de verslagen te vinden van eerdere onderzoeken. Ook kunnen hier 
verschillende lustrum boeken worden nabesteld.  

Een gedownloade versie van de enquête vragen is beschikbaar voor inzage na 
ondertekening van een vertrouwelijkheidovereenkomst.  

 
 

  
  
 Versie:  Informatieblad v-7-1 dd. november 2022  
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BIJLAGE 
 
Enkele cijfers over eerder in Leiden uitgevoerde onderzoeken 

  Aangekomen Mailingbestand Bruikbare Respons Aanwezig op Lustrum 

1961 LSC 282 172 61% 132 77% 67 
 1967 LSC 265 216 82% 143 66% 136 

  VVSL 286 201 70% 126 62% 107 
  Totaal 551 417   269   243 
                

 1968 LSC 355 243 68% 163 67% 127 
  VVSL 267 194 63% 86 44% 64 
  Totaal 622 437   249   191 
                

1969 LSC 189 134 71% 81 60% 73 
  VVSL 250 153 61% 86 56% 54 
  Totaal 439 287   167   127 
                

1970  LSC 182 117 64% 69 59% 51  
  VVSL 178 112 63% 54 48% 29  
  Totaal 360 229   123   80  
                

1971 LSC 229            120             52%                72                60%   
  VVSL 236            123             52%                49                40%   
  Totaal 465            243                121   94  

1972 Mannen  152               75 49% 77 
 Vrouwen  88  37 42% 37 
   Totaal 315  240  76% 112  47% 114  

2021 Mannen    180   
 Vrouwen    289   
  Totaal 555 555  469 85%  

2022 Mannen 237 237  139 59%  
 Vrouwen 358 358  256 72%  
  Totaal 595 595  397 67%  

 
 
 


