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Samenvatting 

Onder 331 van de ruim 20.000 Eindhovense studenten is in opdracht van de 
VVD-Eindhoven een enquete gehouden om de politieke interesse van deze groep 
te meten. De studenten van de WO- en HBO-instellingen werd gevraagd naar 
hun politieke voorkeur, de manier waarop zij politiek via de media volgden, hun 
stemgedrag, hun belangstelling voor deelname aan politieke evenementen of 
aktieve betrokkenheid bij de politiek, hun interesse in bepaalde thema's en hun 
opinie over verschillende stellingen over politiek. 

Doel van de enquete was te onderzoeken op welke manier de opdrachtgever 
zich tot welke groepen studenten moet richten om studenten meer bij de politiek 
te betrekken. 

In de enquete bleken grote verschillen tussen verschillende categorieen 
studenten: tussen mannen en vrouwen, tussen WO-studenten en de 3 
hootdgroepen HBO-studenten, tussen jongere- en ouderejaars studenten, en 
tussen de aanhangers van verschillende partijen. 

De belangrijkste conclusie van het onderzoek is dat een grote groep studenten 
ge'interesseerd is in politiek, maar dat die interesse zich meer op passieve dan op 
aktieve wijze uit. Het vertrouwen in de politiek is niet groot onder studenten en 
hun partijbinding is vaak nog gering. De meeste studenten, vooral vrouwen, 
voelen zich meer aangetrokken tot thema-organisaties dan tot politieke partijen. 

De resultaten voor de VVD zijn hoopgevend omdat de aanhang groot is, de 
kiezers vaker dan gemiddeld vaste aanhanger zijn, en ook meer dan gemiddeld 
ge"interesseerd zijn. De ondervertegenwoordiging van vrouwen geeft wei stot tot 
nadenken. Aanbevolen wordt om aktiet leden te werven, zich duidelijk te 
protileren op het gebied van onderwijs en werkgelegenheid t.O.V. CDA en D66, 
en om bij organisatie van evenementen ook regionale politiek een prominente 
plaats te geven. 
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Hoofdstuk 1 : Inleiding. 

Dit verslag is het resultaat van een onderzoek uitgevoerd naar de politieke 
interesse van Eindhovense studenten. Het onderzoek werd in de maanden 
oktober en november 1994 uitgevoerd in opdracht van de VVD door een 
medewerker van de Bedrijfskundewinkel. 

De Bedrijfskundewinkel is een door studenten gerund adviesbureau met als doel 
het verrichten van kosteloos onderzoek voor organisaties die niet over de 
middelen beschikken om een commercieel adviesbureau in te schakelen, en niet 
over de kennis beschikken om zelf dit onderzoek uit te voeren. De 
Bedrijfskundewinkel is verbonden aan de Technische Universiteit Eindhoven. Dit 
onderzoek wordt mede mogelijk gemaakt door de bedrijven die aan het einde 
van dit rapport vermeld zijn. 

Bij het onderzoek is gebruik gemaakt van het boek "Enqueteren: het opstellen en 
gebruiken van vragenlijsten" van J.F. Bartelds, E.P.W.A. Jansen en Th.H. 
Joostens. 
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Hoofdstuk 2 : Het onderzoek. 

In paragraaf 2.1 wordt de probleemstelling uiteengezet en herleid tot een 
onderzoeksvraag. De hierin voorkomende begrippen worden gedefinieerd en per 
begrip worden aspeeten onderseheiden. De inhoud en vormgeving van de 
enqu~te komen in paragraaf 2.2 aan de orde. In paragraaf 2.3 voigt een 
samenvatting van de resultaten van de enqu~te, per vrageneategorie. 

2. 1 Probleemdefiniering. 

Volgens de opdraehtgever is er een wederzijds gebrek aan interesse tussen 
politieke partijen en studenten. Weinig studenten zijn lid van een politieke partij 
en weinig partijen ontplooien aktiviteiten gerieht op studenten. Dit gebrek aan 
interesse zal in eerste instantie door de politieke partijen aangepakt moeten 
worden d.m.v. een aktiever beleid gerieht op studenten. Om dit beleid vorm te 
kunnen geven is er behoefte aan inzieht in politieke interesses van studenten (of 
de redenen van gebrek daaraan), en de manier waarop zij het beste betrokken 
kunnen worden bij politiek. De onderzoeksvraag luidt derhalve : 

"In hoeverre zijn studenten aktief of passief ge'interesseerd in politiek ?" 

In het onderzoek wordt interesse dus onderseheiden in aktieve en passieve 
interesse. De definities van de begrippen uit de onderzoeksvraag luiden als 
voigt: 

politiek: Beleidsbepaling en beleidsbeinvloeding op regionaal, nationaal of 
internationaal niveau 

studenten: HBO/WO studenten Eindhoven 
pass. interesse: Interesse die op passieve manier vorm gegeven wordt, of op 

een aetieve manier die zo gangbaar is dat weinig speeifieke moei
te vereist is (stemmen, krant lezen) 

akt. interesse: Interesse die op aetieve manier vorm gegeven wordt en niet 
vanzelfsprekend is 

Aktieve en passieve interesse sluiten elkaar dus niet uit, maar komen naast 
elkaar in een bepaalde mate voor. 

Voor elk van de begrippen zijn vervolgens een aantal aspeeten onderseheiden: 
politiek: - politieke partij 

- thema-organisatie 
- belangenorganisatie 

studenten: - geslaeht 
- leeftijd 
- onderwijsinstelling 
- studieriehting 
- studiejaar 
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- politieke voorkeur 
pass. interesse: - nieuwsbronnen 

- stemgedrag 
akt. interesse: - lidmaatschap politieke groepering 

- bezoek politieke evenementen 
- organisatie politieke evenementen 

2.20nderzoeksopzet 

1. Wijze van onderzoek. 

Het onderzoek is uitgevoerd d.m.v. een enquete. Hiervoor is gekozen omdat bij 
het alternatief (interviews) om tot de vereiste representativiteit te komen te veel 
tijd gemoeid zou zijn. De steekproefgrootte is 331 geworden, te weten 104 
studenten aan de TUE en 227 studenten aan de diverse HBO-instellingen. Deze 
verhouding correspondeert redelijk met die van de totale studentenpopulatie van 
ongeveer 7000 WO'ers en ongeveer 13000 HBO'ers. De vragen zijn 
onderverdeeld in de volgende categorieen 

persoonlijke gegevens 
vragen naar politieke voorkeur 
vragen naar passieve interesse (gebruik van media en stemgedrag) 
vragen naar aktieve interesse 
vragen naar interesse in specifieke thema's 
opinievragen 

Bij de enquete is rekening gehouden met de volgende zaken om de kwaliteit te 
waarborgen : 

gestreefd naar evenredige verdeling onder onderwijs- instellingen, stud ie
richtingen, sexe en leeftijd 
direkte in name van enqueteformulieren om hoge res pons te garanderen (bij 
lage respons ontstaat een vertekening omdat voornamelijk ge"interesseerde 
studenten meedoen) 
gestreefd naar eenduidige vragen met neutrale vraagstelling 
vluchtopties als "geen mening" zijn zoveel mogelijk vermeden 

In de appendix bij dit verslag staat een overzicht van de enquetevragen. 
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2. Statistische betrouwbaarheid. 

De enquete is op te vatten als een verzameling tweekeuzevragen. Aile 
meerkeuzevragen kunnen hiertoe herleid worden. De enquete is dan op te vatten 
als een steekproef uit de binomiale verdeling met onbekend gemiddelde x en 
onbekende standaardafwijking s. Op basis van de resultaten kunnen deze 
parameters geschat worden 

X is hierbij de schatter voor x, en 
S = SORT(X(1-X)) is de schatter voor s 

Een 95% betrouwbaarheidsinterval voor het gemiddelde x bij steekproefgrootte 
N (hier 331) wordt dan gegeven door 

(X - 2S/SORT{N) ; X + 2S/SORT(N)) 

Bij deze steekproefgrootte bedraagt de marge maximaal 5%, d.w.z. dat als 
gesteld wordt dat waar gesteld wordt dat 30% van de studenten voorkeur voor 
de VVD heeft dit percentage voor de gehele populatie met 95% zekerheid 
tussen 25% en 35% in zal liggen. 

Voor de be paling van de steekproefgrootte wordt de volgende formule 
gehanteerd (Mendenhall, 1988) : 

N = (1,65/H)2 .. P .. (1-P) 

Hier is 1,65 een getabelleerde z-waarde van de standaard normale verdeling bij 
keuze van gewenste betrouwbaarheid 90%. Ais voor de gewenste marge 
H = 5 % wordt genomen en voor P, de schatter voor het resultaat van de 
onderzoeksvraag/ 50% als meest voorzichtige aanname, wordt als resultaat 
verkregen: 

N = 270. 

Het aantal ingenomen enqueteformlilieren bedroeg 331/ dus de gewenste 
betrouwbaarheid ligt hoger dan de gewenste 90%, rond de 92%. Minder dan 
10% van de personen die gevraagd werd een enquete in te vullen had hiervoor 
geen belangstelling of tijd. 
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2.3 Samenvatting van de resultaten. 

In deze paragraaf worden de resultaten samengevat naar vragencategorie uit de 
enqu@te. Het verhaal wordt begeleid door diverse tabellen waarin de meest 
opvallende resultaten vet gedrukt zijn. 

1. Deelnemers aan de enqu~te. 

Aan de enqu@te werd deelgenomen door 331 studenten, waarvan 63% mannen 
en 37% vrouwen. De deelnemers waren verdeeld over de 4 hootdgroepen van 
onderwijsinstellingen (WO, HBO-Economie, HBO-Techniek en HBO-Verzorging) 
op basis van het totaal aantal studenten aan deze instellingen. Doordat de 
enqu@tes voor WO en HBO-Techniek ook door enkele HBO-Economie studenten 
ingevuld zijn, is deze groep enigszins oververtegenwoordigd, maar niet zodanig 
dat ernstige verstoring van de enqu@teresultaten is opgetreden. Het teveel aan 
HBO-Economie studenten is ongeveer 5% van het totaal aantal ingevulde 
formulieren, en de beantwoording van deze groep studenten wijkt op veel 
punten niet belangrijk at van de overige 3 groepen. Ook over de diverse 
leettijden resp. studiejaren is een evenwichtige spreiding bereikt. 

2. Politieke voorkeur. 

Voor de vragen naar politieke voorkeur zoals die in de enqu@te gesteld werden 
bestaat enig vergelijkend materiaal, te weten een schaduwverkiezing die in mei 
van dit jaar onder Eindhovense HBO studenten is gehouden, en een enqu@te uit 
het studentenmaandblad Sum van april van dit jaar onder WO-studenten. In 
tabel 1 staan de resultaten van de enqu@te per instelling. VVD en D66 blijken 
duidelijk als sterkste partijen naar voren te komen, op ruime afstand gevolgd 
door het CDA, terwijl PvdA en Groen Links marginale scores behalen. De 
uitslagen komen redelijk overeenmet wat bleek uit de schaduwverkiezingen 
resp. de Sum-enqu@te. Deze gegevens staan tussen haakjes in tabel 1. De Sum
enqu@te betrof aile universiteiten uit Nederland, wat de grotere afwijkingen met 
de enqu@te in Eindhoven verklaart. De HBO-schaduwverkiezingen kende geen 
categorie 'geen voorkeur' zoals de enqu@te, maar meer studenten kozen v~~r 
kleinere partijen, wat in deze enqu@te nauwelijks gebeurde. De uitslagen van de 
faculteit HBO-Verzorging lopen opvallend sterk uit de pas t.O.V. de andere 
hoofdgroepen. 

Tabel 1 : partijvoorkeur naar onderwijsinstelling 

Onderwijsinstelling 

Partij WO (n=104) HBO-T (77) HBO-E (94) HBO-V (56) Totaal 

VVD 32% (19%) 25% (24%) 44% (32%) 13% ( 8%) 30% 
D66 25% {28%} 26% (30%) 30% (31%) 36% (33%) 28% 
CDA 18% (12%) 14% (16%) 15% (15%) 11% (12%) 15% 
PvdA 7% ( 5%) 4% (10%) 1% ( 8%) 16% (13%) 6% 
GL 3% (13%) 8% (13%) 2% ( 8%) 20% (24%) 6% 
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Het verschil van 2% tussen VVD en D66 valt ruimschoots binnen de marges 
van de enquete, die voor beide partijen rond de 5% liggen. De aanhang van 
PvdA en Groen Links is dermate klein (voor beiden 21 deelnemers aan de 
enquete) dat in het vervolg van dit verhaal grote voorzichtigheid betracht zal 
worden bij het trekken van conclusies voor deze partijen. 

In tabel 2 staat de politieke voorkeur uitgesplitst naar geslacht. De aanhang van 
de VVD blijkt voornamelijk uit mannen te bestaan terwijl PvdA en Groen Links 
typische vrouwenpartijen blijken te zijn. In de Sum-enquete werd dit voor VVD 
en Groen Links al geconstateerd. CDA en D66 scoren ongeveer zoveel mannen 
en vrouwen als op basis van de verhouding tussen mannen en vrouwen in de 
enquete verwacht mocht worden. Bij de tweede voorkeur blijken vrouwen bij 
D66, Groen Links en PvdA oververtegenwoordigd, en bij het CDA 
ondervertegenwoordigd. De tweede voorkeur is door iets meer dan de helft van 
de respondenten ingevuld. Naast de 24% vaste kiezers, die deze vraag moesten 
overslaan, had in totaal 21 % wei een eerste maar geen tweede voorkeur. 

Tabel 2 : partijvoorkeur naar sexe 

eerste voorkeur tweede voorkeur 

Partij man vrouw man vrouw 

WD 76% 24% 65% 35% 
D66 60% 40% 48% 52% 
CDA 60% 40% 77% 23% 
PvdA 33% 67% 54% 46% 
GL 33% 67% 44% 56% 

Enquete 63% 37% 63% 37% 

In tabel 3 is de politieke voorkeur opgesplitst naar studiejaar. Hier zijn de 
resultaten opvallend. De aanhang van de VVD blijkt naarmate de studie vordert 
(en de baan in zicht komt) opmerkelijk toe te nemen. Het CDA blijkt echter 
populairder bij pas begonnen studenten. De oppositierol van het CDA tegen de 
paarse onderwijsplannen zal hier niet vreemd aan zijn. De aanhang van D66 is 
constant door de jaren heen. 

Tabel 3 : partijvoorkeur naar studiejaar 

Studiejaar 

Partij 1 2 3 4 5 6+ 

WD 24% 25% 25% 31% 44% 53% 
D66 26% 31% 28% 31% 26% 24% 
CDA 24% 20% 15% 10% 9% 12% 
PvdA 5% 7% 7% 9% 5% 
GL 7% 8% 7% 6% 2% 
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In de enquete werd aan studenten ook gevraagd in hoeverre zij zich als vaste 
aanhanger van de partij van hun keuze beschouwden. Ook hier blijken 
opmerkelijke verschillen. De VVD en het CDA blijken over een grote vaste 
aanhang onder de studenten te beschikken, terwijl de vaste aanhang van D66 
gering blijkt te zijn. De grote populariteit van D66 bij studenten lijkt derhalve op 
een wankele basis te rusten. In tabel 4 staan deze cijfers gerangschikt. 

Tabel 4 vaste of zwevende kiezers 

Partij Vast Niet vast 

VVD 42% 58% 
CDA 34% 66% 
GL 24% 76% 
066 13% 87% 
PvdA 10% 90% 

Aan de studenten zonder vaste voorkeur voor een partij werd ook gevraagd de 
tweede keuze kenbaar te maken. Deze resultaten staan in tabel 5. Opmerkelijk is 
dat D66 voor kiezers van aile andere partijen een redelijk alternatief is, en dat 
D66-kiezers hun tweede keuze vrij evenwichtig over de andere 4 partijen 
verdeeld hebben. 

Tabel 5 tweede voorkeur 

Tweede keuze I 

Eerste keuze VVD 066 COA PvdA GL 

VVD - 24% 15% 3% 2% 
066 21% - 10% 15% 15% 
CDA 30% 22% - 4% 2% 
PvdA 10% 62% 5% - 5% 
GL 0% 33% 5% 24% -

Het traditionele beeld dat PvdA en D66 enerzijds en CDA en VVD anderzijds 
zich als communicerende vaten gedragen, blijkt voor de studenten niet meer op 
te gaan. Grafisch is de situatie uit tabel 5 voor te stell en zoals in figuur 1, met 
D66 als spin in het web. De kansen voor D66 om nog groter te worden zijn 
aanwezig omdat D66 voor veel kiezers tweede keuze is, maar de positie is ook 
wankel omdat de vaste aanhang gering is, en D66-kiezers kunnen uitzwermen 
naar aile 4 andere grote partijen. 
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PvdA - ---- COA PvdA COA 

\/ 
066 

/\ 
066---------- WO GL WO 

Figuur 1 : Het traditionele beeld van 
verkeer tussen partijen, en het beeld dat 
uit de enquete blijkt. 

3. Media. 

In de vragen naar gebruik van media ter informering werd gevraagd in hoeverre 
studenten politiek via de media volgden. De resultaten blijken bemoedigend. 
88% van de enquetedeelnemers zegt via de media van politiek op de hoogte te 
blijven. Het populairste medium is het journaal (83%) gevolgd door de krant 
(75%). Ook actualiteitenrubrieken zoals Nova worden door 41 % genoemd. 
Opiniebladen worden slechts door 10% genoemd, een kleine groep meer 
ge"interesseerde studenten. Teletekst, een optie die niet gegeven was, werd 
door een aantal studenten nog ingevuld. Aan het geringe aantal studenten dat 
de politiek helemaal niet via de media volgde werd nog gevraagd om welke 
redenen dit het geval was. Geen tijd en geen TV in huis werden enige keren 
genoemd; nog vaker werd echter geen reden opgegeven. 

4. Stemgedrag. 

Hier werd eerst naar het stemgedrag bij de afgelopen tweede kamer 
verkiezingen gevraagd. Ook hier bemoedigende resultaten: studenten blijken 
massaal te stemmen, zelfs als ze weinig ge"interesseerd zijn in politiek. Dit 
bevestigt de voorspelling in de Sum-enquete dat studenten massaal zouden 
gaan stemmen: ze hebben dat in Eindhoven ook massaal gedaan. Bij de 
atgelopen verkiezingen gat 86% van de geenqueteerden te kennen gestemd te 
hebben. Van de 14% die niet gestemd hadden had bovendien 5% daar een 
goede reden voor (nog geen 18 jaar oud, van buitenlandse afkomst of verblijf in 
het buitenland). 

Ook werd gevraagd naar de belangrijkste reden voor de gemaakte keuze. 57% 
van de studenten gaf te kennen dat het partijprogramma van doorslaggevende 
betekenis was geweest bij hun keuze. 10% noemde de lijsttrekker, waarbij D66-
kiezers dit criterium het vaakst noemden en VVD-kiezers het minst. 
Ontevredenheid was voor 13% een doorslaggevende reden. Deze kiezers kozen 
voor een van de voormalige oppositiepartijen VVD, D66 of Groen Links. In de 
Sum-enquete werden overeenkomstige resultaten genoemd: 50% voor 
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partijprogramma, 5% voor lijsttrekker en 8% voor ontevredenheid. Zoals bij de 
Sum-enqu@te al gesteld werd moet niet worden aangenomen dat kiezen op basis 
van het partijprogramma betekent dathet partijprogramma ook echt gelezen is, 
maar eerder dat kennis over de voornaamste standpunten van een partij de 
doorslag gegeven heeft. 

5. Aktieve interesse. 

In de vragen m.b. t. aktieve interesse werd eerst gevraagd of studenten lid 
waren van een pOlitieke partij, een belangenorganisatie of een thema
organisatie. Slechts 2 van de geenqu@teerden waren lid van een politieke partij, 
en ook belangenorganisaties zoals de studentenvakbond kunnen zich in 
Eindhoven nauwelijks in enige populariteit verheugen. 10% van de studenten zei 
lid te zijn van een thema-organisatie zoals Greenpeace, Novib of Amnesty 
International. Deze studenten zijn voornamelijk vrouwen, met name op de 
faculteit HBO-Verzorging, en hebbenm eestal een voorkeur voor D66 of Groen 
Links. 

Vervolgens werd gevraagd naar interesse om in de toekomst lid te worden van 
een van bovenstaande 3 categorieen. 9% van de studenten zei interesse te 
hebben om lid van een politieke partij te worden. De interesse hiervoor was vee I 
groter onder mannen dan onder vrouwen, en het grootst onder WO-studenten 
en het kleinst bij de faculteit HBO-Verzorging. Ook naar politieke voorkeur 
uitgesplitst waren de resultaten opvallend. 13% van de VVD-kiezers en 12% 
van de CDA-kiezers had belangstelling voor een lidmaatschap in de toekomst. 
Van de D66-kiezers was dat slechts 4%. Deze resultaten komen overeen met de 
hoge percentages vaste aanhangers voor CDA en VVD en het lage percentage 
voor D66. 

28% van de studenten zegt belangstelling te hebben voor lidmaatschap van een 
thema-organisatie, beduidend meer dan voor politieke partijen. Uitsplitsing naar 
geslacht geeft aan dat waar mannen veel meer dan vrouwen belangstelling voor 
een poltiieke partij hebben (11 % resp. 5%) en vrouwen veel vaker dan mannen 
belangstelling voor thema-organisaties hebben (40% resp. 21 %). Op de door 
vrouwen gedomineerde faculteit HBO-Verzorging is de belangstelling voor 
thema-organisaties dan ook het grootst. Een soortgelijk beeld als voor thema
organisaties blijkt voor belangengroeperingen, waar de VVD het laagst en Groen 
Links het hoogst scoort. Het percentage van 0% PvdA-aanhangers dat 
ge'interesseerd is in lidmaatschap van die partij moet weer met de nodige 
voorzichtigheid betracht worden: er hebben immers slechts 21 PvdA-aanhangers 
de enqu@te ingevuld. In tabel 6 staan deze resultaten samengevat. 
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Tabel 6 toekomstig lidmaatschap politieke organisaties 

Belangstelling voor lidmaatschap van 

partij pol.partij Thema-org. Bel.groep. 

VVD 13% 23% 18% 
D66 4% 39% 33% 
CDA 12% 10% 26% 
PvdA 0% 52% 29% 
GL 5% 48% 38% 

Ook werd gevraagd of studenten ooit politieke evenementen bezocht hadden. 
Genoemd werden partijbijeenkomsten, debatten, bijeenkomsten op het gebied 
van regionale politiek en demonstraties. Aileen de laatste categorie was door 
een aanzienlijke groep studenten ooit bezocht: 42% had ooit ergens tegen 
gedemonstreerd. Bij de Groen Links aanhang lag dat aantal het hoogst, 67% en 
bij de VVD-aanhang het laagst 34%. Vrijwel niemand had ooit aktief aan het 
totstandkomen van zo'n politiek evenement meegewerkt. 

Tenslotte werd voor dezelfde categorieen gevraagd of studenten in de toekomst 
interesse zouden hebben om een dergelijk evenement bij te wonen. Slechts 1 3 % 
wil ooit naar een partijbijeenkomst, zoals verwacht mocht worden gezien de 
geringe vaste aanhang voor politieke partijen. Een debat werd door 24% van de 
deelnemers interessant gevonden, het meest door D66-kiezers. 
Waarschijnlijk is de twijfel onder hen het grootst (klein percentage vaste 
aanhang) en derhalve de belangstelling voor het horen van andere meningen ook 
groter. Maar zeer opvallend bleek een bijeenkomst over regionale politiek nog 
hoger te scoren, 26%, vooral onder CDA-aanhangers. Een reden hiervan zou 
kunnen zijn dat de CDA-aanhang in de steden kleiner is dan in dorpen, waar 
regionale politiek een belangrijker rol speelt. 40% van de studenten zegt bereid 
te zijn om in de toekomst de straat op te gaan, onder Groen Links en D66 
kiezers is dat zelfs een meerderheid (57%), en onder VVD-kiezers een duidelijke 
minderheid (24%). Deze cijfers staan samengevat in tabel 7. 

Tabel 7 : belangstelling voor politieke evenementen 

IBelangstel1ing voor bezoek aan 

Partij Partij Debat Protest Regionaal 

VVD 15% 22% 24% 30% 
D66 15% 31% 57% 26% 
CDA 20% 24% 34% 42% 
PvdA 5% 14% 43% 5% 
GL 5% 19% 57% 14% 
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Afzetten van protestbereidheid tegen interesse in politiek gaf het opmerkelijke 
resultaat dat de studenten die weinig of niet ge"interesseerd zijn in politiek het 
meest bereid zijn te protesteren. Hiermee hangt sam en dat de aanhang van VVO 
en COA, die het minst bereid is te protesteren ook meer dan gemiddeld in 
politiek ge'interesseerd blijkt te zijn. 

6. Interesse per thema. 

Na de vragen naar passieve en aktieve interesse werd nog explieiet naar 
interesse in politiek en politieke onderwerpen gevraagd. 45% van de studenten 
gaf aan redelijk tot zeer ge"interesseerd te zijn, en 55 % was sleehts enigszins of 
helemaal niet in politiek ge'interesseerd. De faeulteit HBO-verzorging seoorde 
duidelijk het laagst (sleehts 30% redelijk ge'interesseerd en helemaal niemand 
zeer ge'interesseerd). Het versehil tussen mannen en vrouwen was opmerkelijk 
groot 54% van de mann en was redelijk of zeer ge'interesseerd tegen 29% van 
de vrouwen, 45 % van de mannen was enigszins of niet ge'interesseerd tegen 
71 % van de vrouwen. Uitgesplitst naar studiejaar blijkt de interesse met het 
vorderen van de studie opmerkelijk toe te nemen, zoals te zien is in tabel 8. 

Tabel 8 interesse naar studiejaar 

Studiejaar 

Geinteresseerd 1 2 3 4 5 6+ 

Zeer/redelijk 27%: 43%: 45%: 45%: 56%: 71% 
Enigszins/niet 73% 57%: 55%: 55%: 44%: 29%: 

De interesse werd ook nog uitgesplitst naar partij, met minder opvallende 
resultaten. VVO en COA seoren het hoogst, maar 066 zit opvallend dieht in de 
buurt. De stelling dat 066-kiezers weinig ge'interesseerd zijn is dan ook niet 
houdbaar, wei uit die belangstelling zieh minder in een vaste politieke voorkeur 
en is de interesse voor aktieve betrokkenheid meer op thema-organisaties dan 
op politieke partijen gerieht. Tabel 9 bevat de eijfers. 

Tabel 9 : interesse naar politieke voorkeur 

Partij 

Geinteresseerd VVD D66 CDA PvdA GL Gem. 

Zeer/redelijk 54%: 47%: 55%: 29%: 38%: 45%: 
Enigszins/niet 46%: 53% 45%: 71% 62% 55%: 
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Zes specifieke thema's werden voorgelegd, waarvan de deelnemrs konden 
aangeven of ze daar veel, gemiddeld of weinig interesse in hadden. Zoals af te 
lezen uit tabel 10 blijkt partijvoorkeur niet erg bepalend te zijn voor interesse in 
bepaalde thema's. Onderwijs geeft de toon aan, gevolgd door werkgelegenheid. 
Aileen Groen Links aanhangers stellen milieu boven werkgelegenheid. Bij de 
VVD speelt milieu zoals verwacht juist een veel mindere rol. Criminaliteit en 
asielzoekers zijn voor studenten minder belangrijke onderwerpen, en 
buitenlandse politiek speelt de kleinste rol van de 6 genoemde thema's. 

Tabel 10 : politieke thema's naar interesse 

Interesse Rangorde per partij 

Thema % veel %weinig VVD D66 CDA Pvda GL 

Onderwijs 74% 4% 1 1 1 1 1 
Werkgelegenheid 59% 4% 2 2 2 2 4 
Milieu 39% 7% 5 3 3 4 2 
Criminaliteit 37% 8% 4 4 4 3 5 
Asielzoekers 31% 12% 3 6 5 5 3 
Buitenland 20% 32% 6 5 6 6 6 

Een opvallende daling in belangstelling voor het thema onderwijs blijkt met het 
vorderen van de studie, dus met het afnemen van de persoonlijke relevantie van 
dit onderwerp. Het omgekeerde blijkt in mindere mate op te gaan voor het 
thema werkgelegenheid, dit scoort voor het 4e en 5e studiejaar duidelijk hoger 
dan voor de eerste 3 studiejaren, maar voor het 6e studiejaar opeens weer 
lager. In tabel 11 staat deze ontwikkeling weergegeven. 

Tabel 11 : interesse in thema's naar studiejaar 

% veel interesse in studiejaar 

Thema 1 2 3 4 5 6+ 

Onderwijs 83% 83% 72% 72% 65% 53% 
Werkgelegenheid 55% 52% 56% 69% 65% 47% 
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Ook werd nog gevraagd of studenten zichzelf meer of minder geTnteresseerd 
vonden in politiek dan de "gemiddelde Nederlander". 28% dacht meer 
ge'interesseerd te zijn (38% van de mannen en 11 % van de vrouwen) en 21 % 
yond zichzelf minder ge"interesseerd (13% van de mannen en 34% van de 
vrouwen). CDA en VVD aanhangers vonden zichzelf het vaakst meer dan 
gemiddeld ge"interesseerd, hetgeen goed correspondeert met hun eerdere 
enquete-antwoorden. 

7. Opinievragen. 

Tenslotte werden 7 stellingen over politiek voorgelegd. Hoewel studenten zeker 
wei geTnteresseerd blijken in politiek, is hun oordeel over diezelfde politiek niet 
gunstig, en is er onder aile partijen eensgezindheid in dit opzicht. 74% vindt de 
politiek onvoldoende ge"interesseerd in studenten, 57% is echter ook van 
mening dat studenten in het algemeen onvoldoende ge"interesseerd zijn in 
politiek, Slechts 32% van de deelnemers vindt de verschillen tussen de 4 grote 
partijen duidelijk genoeg, en maar 31 % vindt dat politici voldoende 
geTnteresseerd zijn in de dingen die door hen belangrijk gevonden worden. Het 
oordeel over politieke debatten is vernietigend. Slechts 8% van de studenten 
vindt die debatten vakk interessant, en 36% vindt dat zelden of nooit. Onder 
vrouwen is deze mening nog negatiever dan onder mannen. 76% vindt dat 
kiezers onvoldoende invloed hebben op beslissingen die politici nemen, gelijk 
verdeeld over de 5 partijen. De interesse in direktere invloed lijkt dus groot. Het 
oordeel over de invloed van kiezers op de samenstelling van kabinetten is 
gunstiger, 44% vindt voldoende invloed daarop te hebben. D66 scoort conform 
het gemiddelde, en het thema van direkte verkiezing van de minister-president 
van D66 lijkt dus niet erg aan te spreken. 
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Hoofdstuk 3 : Conclusies 

1. Aigemene conclusies. 

1 Studenten hebben een grote passieve interesse in politiek (politiek volgen 
via de media, gebruik maken van stemrecht) 

2 Studenten hebben afgezien van een enkele demonstratie weinig aktieve 
interesse in politiek. 

3 Mannen zijn meer gernteresseerd in politiek dan vrouwen, vrouwen voelen 
zich meer aangetrokken door thema-organisaties. 

4 De interesse in politiek neemt toe naarmate de studie vordert. 
5 Onderwijs en werkgelegenheid zijn de belangrijkste thema's, waarbij het 

belang van onderwijs afneemt naarmate de studie vordert en dat van 
werkgelegenheid toeneemt. 

6 Studenten vinden politici te weinig geTnteresseerd in studenten en de 
problemen waar studenten zich voor interesseren. 

7 Studenten hebben een overwegend liberale politieke voorkeur voor VVD of 
D66. 

2. Specifieke conclusies voor de VVD. 

Van aile politieke partijen heeft de VVD waarschijnlijk het grootste en meest 
interessante potentieel onder de Eindhovense studenten. 

1 De aanhang van de VVD schommelt rond de 30%, ongeveer even groot als 
die van D66, dat echter voor een veel groter aantal studenten tweede keus 
is. 

2 De aanhang van de VVD bestaat meer dan voar enige andere politieke 
partij uit vaste aanhangers. 

3 De VVD-aanhang bestaat meer dan v~~r enige andere politieke partij uit 
mannen. 

4 De VVD-aanhang bevat een hoger percentage in politiek ge'interesseerde 
kiezers dan enige andere politieke partij. 

5 De VVD-aanhang is het minst bereid tot deelname aan demonstraties maar 
meer dan gemiddeld bereid tot het bijwonen van thema-avonden, debatten, 
of bijeenkomsten over regionale politiek. 

15 



3. Aanbevelingen voor de VVD. 

Uit de conclusies voor de VVD volgen de volgende aanbevelingen om de 
gewenste doelstelling, vergroting van de interesse onder studenten, dichterbij te 
brengen. 

1 Het aantal potentiele leden onder de Eindhovense studenten is dermate 
groot dat een aktieve wervingscampagne gerechtvaardigd is. 

2 Voor een aanzienlijke groep CDA- en D66-kiezers is de VVD tweede keuze, 
en vice versa. De VVD moet zich duidelijk profileren ten opzichte van deze 
twee partijen, met name op het gebied van onderwijs en werkgelegenheid. 

3 Bij organisatie van evenementen moet regionale politiek ook een belangrijke 
plaats innemen, omdat dit onderwerp relatief veel studenten interesseert. 

4 Onderzocht moet worden waarom vrouwen zo duidelijk ondervertegen
woordigd zijn in de aanhang. 
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Appendix • • Vragenlijst 

De volgende vragen zijn bij de enquete aan de orde gekomen: 

Nr. Code Vraag 

persoonsgegevens 

1 
2 
3 

4 
5 

1 
2 
3 

4 
5 

Geslacht 
Leeftijd 
Onderwijsinstelling 

Studierichting 
Studiejaar 

politieke voorkeur 

6 6 

6a 7 

6b 8 

Huidige politieke voorkeur 

Beschouw je jezelf als een vaste 
aanhanger van de partij van je 
keuze ? 
Zo nee, wat is dan je tweede 
voorkeur ? 

politieke interesse 

7 

7a 

7b 

9 

10 
11 
12 
13 
14 

stemgedrag 

8 15 

8a 16 

Blijf je via media op de hoogte 
van politiek ? 
Zo ja, wat zijn dan je nieuws
bronnen ? 

Zo nee, wat is de belangrijkste 
reden dat je je niet via de media 
op de hoogte stelt? 

Heb je bij de laatste tweede
kamer verkiezingen gestemd ? 
Zo ja, wat was de belangrijkste 
reden voor je keuze 

17 

Antw.mogelijkh. 

m/v 
open 
WO 
HBO/Techniek 
HBO/Economie 
HBO/Verzorging 
open 
1, .. , 6 

PvdA 
CDA 
VVD 
D66 
Groen Links 
Ander 
Geen voorkeur 
j/n 

PvdA 
CDA 
VVD 
D66 
Groen Links 
Ander 
Geen voorkeur 

j/n 

Krant 
Opinieblad 
Journaal 
Actual.rubriek 
Ander 

j/n 

Partijprogramma 
Lijsttrekker 



8b 17 Zo nee, wat was de reden dat je 
niet gestemd hebt 

aktieve interesse 

9 

10 

11 

12 

12a 

13 

18 

19 
20 

21 
22 
23 

24 

25 

26 
27 

28 

29 

30 

31 
32 

interesse 

13 33 

14 

34 

Ben je lid van een politieke 
partij ? 
Ben je lid van een ander soort 
politieke organisa 
- Thema-organisatie 
- Belangengroepering (Vakbond etc 
Heb je belangstelling om in de 
toekomst lid te worden van een 
politieke organisatie ? 
- politieke partij 
- Thema-organisatie 
- Belangengroepering 
Heb je ooit een van de volgende 
politieke evenementen bezocht ? 
- Partijbijeenkomst m.b.t. 

landelijke politiek 
- Debat of thema-avond over 

landelijke politiek 
- Protestbijeenkomst/demonstrat. 
- Bijeenkomst over regionale of 

gemeentelijke politiek 
- Ander : ...................... . 
ZO ja, heb je ook ooit aktief 
meegewerkt aan het totstandkomen 
van zo/n evenement ? 
Zou je interesse hebben om in de 
nabije toekomst een van de vol
gende politieke evenementen te 
bezoeken 
- Partijbijeenkomst m.b.t. 

landelijke politiek 
- Debat of thema-avond over 

landelijke politiek 
- Protestbijeenkomst/demonstrat. 
- Bijeenkomst over regionale of 

gemeentelijke politiek 
- Ander : .................... . 

In hoeverre beschouw je jezelf 
als geinteresseerd in politiek ? 

Wil je van de volgende politieke 
onderwerpen aangeven of je die va 
van veel, gemiddeld of weinig 
belang vindt ? 
- Asielzoekers 

18 

Ontevredenheid 
Ander : ...... . 

Te jong 
Ander : 

j/n 

j/n 
j/n 

j/n 
j/n 
j/n 

j/n 

j/n 

j/n 
j/n 

j/n 

j/n 

j/n 

j/n 
j/n 

zeer 
redelijk 
enigszins 
niet 

Veel 



35 

36 

37 

38 

39 

15 40 

Gemiddeld 
Weinig 

- Buitenlandse politiek Veel 
Gemiddeld 
Weinig 

- Criminaliteit Veel 
Gemiddeld 
Weinig 

- Milieu Veel 
Gemiddeld 
Weinig 

- Onderwijs Veel 
Gemiddeld 
Weinig 

- Werkgelegenheid Veel 
Gemiddeld 
Weinig 

Denk je dat je zelf meer of minde j/n 
geinteresseerd in politiek bent 
dan de gemiddelde Nederlander ? 

opinievragen 

16 41 

17 42 

18 43 

19 44 

20 45 

21 46 

22 47 

Vind je dat politieke partijen 
zich voldoende interesseren 
voor studenten ? 
Vind je dat studenten zich vol
doende interesseren voor politie 
Vind je de politieke verschillen 
tussen de 4 grote partijen 
duidelijk genoeg ? 
Vind je dat politici voldoende 
geinteresseerd zijn in de poli
tieke problemen die jij 
belangrijk vindt ? 
Vind je politieke debatten 
interessant om te volgen ? 

Vind je dat kiezers voldoende 
invloed hebben op beslissingen 
van politici ? 
Vind je dat kiezers voldoende 
invloed hebben op de vorming 
van kabinetten ? 

19 

j/n 

j/n 

j/n 

j/n 

Vaak 
Soms 
Zelden 
j/n 

j/n 

of nooit 
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