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Augustus 1968 nam het toenmalige bestuur van de Eindhovense 

Studenten Maatschappij, het overkoepelend orgaan van aIle Eindho

vense studenten en stude~tenverenigingen, bet initiatief tot het 

doen van een onderzoek naar meningen van Eindhovense studenten 

over inspraak en medezeggenschap, onderwijs, en andere thema's. 

De Groep Onderw!jsresearch van de Technische Hogeschool te 

Eindhoven verleende haar medewerking en i:S, mede door een bestuurs

wisseling van de E.S.M. in februari 1969, geheel verantwoordelijk 

voor de analyse.van de gegevens en de rapportering. Van de perso

nen die hun medewerking verleenden zijn het vooral de Heer de Bie 

van het Bureau Informatieverwerking en de Heer Moorman van het 

Bureau Registratie en Documentatie die voor het onderzoek onmis

bare bijdragen leverden door hun deskundige hulp bij het samen

stellan en op representativiteit controleren van de steekproef. 

Het eerate gedeelte van het verslag, Rapport nr. 17 van de 

Groep Onderwijsresearch van de T.R.E., is gepubliceerd in novem

ber 1969 en oehandelde het thema t~eningen van T.R.E.-studenten 

over "Insp1;aak en Medezeggenschapltll. Dit tweede rapport heeft be

trekking op opvattingen van studenten over vooral de eigen onder

wijssituatie. 

E. Minnaert 

H. Tielens 
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In de inleiding van het eerste gedeelte van het verslag van dit on

derzoek') is in nogal sterke mate de nadruk gelegd op enkele nadelen van 

de door ons gehanteerde schriftelijke enquete als onderzoeksvorm. Een 

eerste moeilijkheid betreft vaak de representativiteit van de verkregen 

gegevens; deze moeilijkheid is vooral dan aan de orde wanneer men werkt 

met een steekproef. Gelden de conclusies, die betrekking hebben op de 

steekproef, ook voor de gehele groep die men wil onderzoeken? Aan dit 

punt ~s bij dit onderzoek grote aandacht besteed: 

Er is een grote steekproef genomen: aan 795 studenten is een vragenlijst 

toegestutird. 

- Deze 795 studenten zijn als voIgt gekozen: aan iedere vierde student van 

de lijst van ingeschrevenen van de Centrale Administratie is een enquete

formulier toegestuurd. 

- Getracht is o.a. door middel van persoonlijke bezoeken, zoveel mogelijk 

ingevulde vragenlijsten terug te krijgen: 80% is geretourneerd. 

- Met behulp van gegevens uit de Centrale Administratie is gecontroleerd 

of de groep die de vragenlijst heeft teruggestuurd anders van samenstel

ling is dan de 20% die de vragenlijst niet heeft teruggestuurd. Slechts 

op een punt bleek een verschil: de groep die de vragenlijst heeft terug

gestuurd is gemiddeld 3,6 maanden korter ingeschreven aan de T.H.E. dan 

de gehele steekproef. 

De verzamelde gegevens kunnen beschouwd worden als representatief voor 

de T.H.E.-studentenbevolking. 

Een tweede nadeel van de schriftelijke enquete is dat men niet kan 

controleren onder welke condities de vragen zijn beantwoord. De wijze van 

meten is vrij ruw. Dit is voor ons een van de belangrijkste redenen geweest 

om de verkregen gegevens op een algemeen en eenvoudig niveau te analyseren: 

frequentieverdelingen en kruistabellen zijn berekend. 

Dit betekent dat uitspraken gedaan kunnen worden van het type: X% van 

de T.H.E.-studenten zegt die mening te hebben, Y% die mening; of: van stu

denten van studierichting A is M% die mening toegedaan, van studierichting 

B N% die mening. Bij het trekken van theoretische of practische conclusies 

uit deze gegevens op zich is grote voorzichtigheid geboden, als het al niet 

beter helemaal nagelaten kan worden (zoals door ons is gedaan). De resultaten 

kunnen het best gezien worden als gegevens die discussies kunnen verhelderen 

en richten. 

'): Rapport nr. 17 van de Groep Onderwijsresearch van de T.H.E. 
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De vragenIijst bevat vijfendertig vragen, die betrekking hebben op on

derwijs. Zij zijn, naar inhoud, te verdelen in drie groepen: 

1. vragen, die betrekking hebben op algemene aspecten van organisatie en 

inrichting van het hoger onderwijs; 

2. vragen naar de mening over de eigen onderwijssituatie; 

3. vragen naar activiteiten en eigen inspanningen op het gebied van onder

wijsverbetering. 

De antwoordmogelijkheden Iagen vast. Aan de respondenten werd gevraagd 

het antwoordalternatief te omcirkelen dat het best op hen van toepassing is. 

In dit rapport beperken we ons in hoofdzaak tot het geven van de frequent ie

verdelingen van de antwoorden over de antwoordalternatieven. Voor een aantal 

vragen is de antwoordfrequentieverdeling voor specifieke subgroepen berekend. 

Deze worden aIleen vermeid als ze afwijken van de verdeling die geldt voor de 

gehele steekproef. 
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I. Enige algemene aspecten van organisatie en inrichting van het Hoger On

derwiis: numerus clausus - studieduur - _scheidins onde..:;,zoek en onderwij s 

YE!!!!lLl1.:. "In hoeverre bent U geinformeerd over de Nota Posthumus?" 

YE!!!!IL1~.:.!!':' "In hoeverre bent U geinformeerd over het rapport "Aanteke

ningen voor een Radenuniversiteit" (Rapport van H.Boekraad 

en M.v.Nieuwstadt van de Universiteit van Nijmegen, 1968)?" 

Tabel 1 

Mate van fle'ln!ormeer>d zijn over> Nota "Posthumus" en "Boe'kraad" 

Per>aentage van heZe steekpr>oe! 

a. tot nu toe nog nooit van gehoord 

b. wel eens over gehoord en weet over welk onder

werp het gaat 

c. commentaar op de nota gelezen, gehoord of ge-

zien in pers, radio of T.V. 

d. gedeeltelijk gelezen 

e. geheel gelezen 

f. gelezen en erover gediscussieerd 

, ! 
. "Posthumus": "Boekraad" 

I 

17 

44 

22 

5 

11 

42 

31 

14 

6 

3 

4 

Beide vragen zijn in verband gebracht met een twintigtal andere vragen. 

Uit de daartoe berekende kruistabellen blijkt dat studenten die politiek ge

interesseerd zijn, geinteresseerd zijn in de uitslag van de studentenverkie

zingen (1968) of een of meer malen aan buitenparlementaire acties hebben 

deelgenomen, beter (of minder slecht) geinformeerd zijn over de Nota Post

humus. Dit geldt ook voor leden van een student-politieke partij. 
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Tabel 2 

"Nota Posthumus". Peroentages per subgroep 

aantal geheel g'elezen gedeeltelijk nooit van 
respon- of geheel gele- gelezen of gehoord 
denten zen en erover konnnentaar! of weet 
in betr. gediscussieerd gevolgd waarover 
categorie (e + f) (c + d) het gaat 

(a + b) 

Interesse poZitiek 

sterk of zeer sterk geinteres- , 
seerd in politiek 187 28 65 7 

middelmatige interesse in po-
litiek 372 19 69 12 

weinig of zeer weinig geinte-
resseerd in politiek 61 7 47 46 

Interesse uitslag studentenverkiezingen 

zeer sterk geinteresseerd in uit-
slag studentenverkiezingen 79 29 66 5 

sterk geinteresseerd in uitslag , 
studentenverkiezingen I 226 20 68 12 

niet zo geinteresseerd in uitslag 
, 

studentenverkiezingen I 186 8 76 16 
I 

I in het geheel niet geinteresseerd! I 
I 

lin uitslag studentenverkiezingen I 127 14 49 
, 

38 

Deelname buitenparlementaire aoties 
I 

inooit deelgenomen aan buitenpar- , 
lementaire acties I 423 14 58 28 

een of meer malen deelgenomen aanl 
buitenparlementaire acties 192 19 69 12 

Lid student-politieke partij 

weI lid student-politieke partij ,I 36 48 53 0 

geen lid student-politieke partij: 581 14 67 19 
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Dezelfde subgroepen zijn ook beter geinformeerd over "Aantekeningen 

voor een Radenuniversiteit". Daarnaast zijn ook studenten die zeggen te 

zullen gaan stemmen bij de komende studentenverkiezingen (1968) en die 

zeggen op de S.V.B. te zullen gaan stemmen beter geinformeerd over dit 

rapport. 

Tabel 3 

"Nota Boekraad". Percentages per subgroep 

:aantal gedeeltelijk 
! 

of weet waar nooit 
respon- geheel gelezen, het over van 
denten of geheel gele- gaat of gehoord 

I in betr. en en erover komnentaar (a) 
categorie gediscussieerd gevolgd 

(d + e + f) (b + c) 

Interesse politiek 

sterk of zeer sterk geinteres-
seerd in politiek 189 23 47 30 

Middelmatige·interesse in poli-
tiek 373 8 47 46 

weinig of zeer weinig geinteres-
s~erd in'politiek 61 7 35 59 

Interesse uitslag studentenverkiegingen 

zeer sterk geinteresseerd 80 30 52 
r 

20 

sterk geinteresseerd 231 16 51 33 I 
niet zo geinteresseerd 189 3 48 49 

!in het geheel niet geinteresseerd 127 8 28 65 

Deelname buitenparlementaire acties 

~ooit deelgenomen 

I 

431 6 46 48 

een of meer malen deelgenomen 193 24 45 31 

Lid student-politieke partij 

wel lid student-poltieke partij 37 57 27 16 

geen lid student-poltieke partij 589 9 46 44 
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Vervolg tabel 3 

laantal 1gedeeltelijk of weet waar nooit 
Irespon- geheel gelezen, het over van 
denten of geheel gele- gaat of gehoord 
in betr. zen en erover konnnentaar (a) 

Icategorie gediscussieerd gevolgd 
I (d + e + f) (b + c) I 

Gaat U ze~f stemmen bij de komende studentenverkiezingen? 

ja 374 
I 16 50 35 

nee 175 8 39 54 

tweet niet I 76 8 40 53 

Op weZke partij gaat U stemmen bij de komende studentenverkiezingen? 

Centrum Partij 141 7 57 37 

S.V.B. 194 19 46 35 

y£!!g_Z~l Nadat in het kort was uitgelegd wat numerus clausus (fixus) be

tekent, werd het volgende gesteld: 

"Eisen waaraan voldaan moet zijn voor invoering van numerus 

clausus zouden. kunnen zijn: 

Eis I: Er moet een tekort aan onderwijskrachten en/of materiaal 

geconstateerd zijn; 

Eis II: Men moet methoden hebben om goede studenten te kunnen 

selecteren; 

Eis III: De behoeften van de maatschappij (aan afgestudeerden) 

moet bekend zijn ~ het aantal studenten dat nodig is 

om aan deze behoefte te voldoen. 

Aan welke eisen moet minimaal voldaan zijn om numerus clausus 

voor U aanvaardbaar te maken?" 
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Tabel 4 

a. er hoeft aan geen enkele van de hierboven genoemde 
voorwaarden te zijn voldaan 

b. er moet minimaal aan een van de hierboven genoemde 
eisen zijn voldaan, nl. eis I; eis II, eis III. (U 
omcirkelt een eis) 

c. er moet minimaal aan twee van de hierboven genoem
de eisen zijn voldaan, nl. eis Ij eis II; eis III. 
(U omcirkelt twee eisen) 

d. er moet minimaal aan aIle drie hierboven genoemde 
eisen zijn voldaan 

e. al is aan aIle drie eisen voldaan, dan nog is in
voering van numerus clausus niet aanvaardbaar 

f. geen mening 

.percentage res
pondenten dat aj 
b j C; dj e of f 
heeft omcirkeid 

2 

14 

18 

17 

48 

2 

Eisen I, II en III zijn respectievelijk voor 82%, 85% en 82% van de 

respondenten omcirkeld (als antwoordcategorie d of e was omcirkeld, kre

gen aIle drie eisen een score). 

Ook voor deze vraag geldt dat de antwoorden een sterk verband vertonen 

met de antwoorden op de "politieke" vragen. Dit wordt het meest duidelijk 

door de proportionele antwoordfrequenties van de verschillende subgroepen 

in antwoordcategorie evan vraag 72 te vergelijken. Deze categorie bevat 

de studenten die principieel tegen invoering van numerus clausus zijn. 
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Tabel 5 

I~l is aan alle drie eisen voldaan dan nog is invoering van 

numerus clausus onaanvaardbaar. /I Percentages van het totale 

aantal scores per subgroep in antwoordcategorie e. 

Lid student-politieke partij 

~:e 
Gaat U zelf stemmen bij de komende 

ja 

nee 

weet niet 

'aantal res
pondenten 
in betr. 
categorie 

36 

580 

studentenverkiezingen? 

370 

170 

75 

percentage 
respondenten 
dat e heeft 
omcirkeld 

61 

47 

53 

44 

35 

Op welke partij gaat U stemmen bij de komende studentenverkiezingen? 

Icentrum 
S.V.B. 

137 

194 

42 

61 

Vindt U dat studentengroeperingen over het algemeen actief invloed 

dienen uit te oefenen op politieke aangelegenheden? 

ja, juist studenten 

studenten niet meer dan "burgers" 

~ee, studenten juist niet 

157 

428 

26 

62 

44 

35 

Wat is in principe UW houding t.a.v. toelaatbaarheid van buiten

parlementaire acties (bijvoorbeeld demonstraties)? 

ontoelaatbaar 30 37 

ongewenst 74 38 

toelaatbaar, maar niet erg gewenst 272 43 

gewenst 170 54 

zeer gewenst 63 70 
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Vervolg tabel 5 

Deelname buiten-parlementaire acties 

teen . of meer 
noolt 

malen : 

aantal res
pondenten 
in betr. 
categorie 

193 

422 

-percentage 
; respondent en 
'dat e heeft 
lomcirkeld 

69 

41 ] 
In welke mate zou de Nederlandse burger volgens U de mogelijkheid 

moeten hebben om de activiteiten van regering en volksvertegenwoor

diging te controleren? 

meer dan nu 

hetzelfde als nu 

464 

122 

52 

38 

YE~~g_Zd~~~l In welke mate bent U voor of tegen maximale studieduur aan 

T.R. 's en universiteiten? 

(Dit houdt in, dat diegenen die hun einddiploma niet binnen 

een bepaalde tijd halen, zich niet meer mogen laten in

schrijven) . 

YE~~g_Z~~2~1 In welke mate bent U er voor of tegen dat er naar gestreefd 

wordt de gemiddelde studieduur aan T.R.'s en universiteiten 

te verkorten, zonder invoering van maximale studieduur? 

Tabel 6 

Mate waarin men voor of tegen invoering van maximaZe studieduur en voor of 

tegen het streven naar studieduurverkorting zonde~ £nvoering van maximaZe 

studieduur is. Percentages van geheZe steekproef. 

maximale studieduurverkor-
studieduur ting zonder maxi-

male studieduur 

a. sterk voor 5 23 

b. voor 22 46 

c. tegen 37 20 

d. sterk tegen 34 8 

e. geen mening 2 3 



~!~~l~!!g.:. 
Bedrijfskunde 

Wiskunde 

Natuurkunde 

Werktuigbouwkunde 

Electrotechniek 

- ]] -

Tabel 7 

Percentages per subgroep 

i 1 (sterk) voor 
I 

(sterk) tegen 
. 

iaantal 
I 

maximalelstudieduur- maximalestudieduur-
studie-verkorting ,studie- verkorting respon-

denten duur ,zander max. duur zonder max. 
in betr. studieduur studieduur 
categorie (vr.73a): (vr. 73b) (vr.73a) (vr. 73b) 

48 27 79 73 2] 

I 39 16 83 79 10 
I 
I 

106 31 65 69 I 34 
I 

108 19 70 78 I 
! 

25 

164 23 73 76 
I 

24 I 

Scheikundige Technologie 1 11 40 62 60 
I 

34 

Bouwkunde 50 36 64 60 36 

Snelheid studeren I 
I ----------------- I .H:!2~!~lii~l 

langzaam 66
1

) 
I 

18 76 83 I 20 

normaal 194') 24 72 74 
, 

24 

snel 123') 39 57 61 I 39 
I 

1 ) • 
• Het aantal respondenten dat een score heeft gekregen op deze variabele 

is klein. De oorzaak hiervan is ongetwijfeld dat deze score is berekend 

uit de antwoorden op drie vragen. Heeft een respondent een van deze 

vragen niet of niet eenduidig ingevuld. dan is de score niet te bereke

nen. In dit geval konden de respondenten die nog geen examen hebben af

gelegd de vraag wanneer ze dat examen hebben afgelegd niet beantwoorden. 

Het is vooral deze vrij grate groep studenten die geen score op deze 

variabele heeft gekregen. 

I 

I 
I 



- 12 -

Opvallend is dat de groeperingen die het meest voor invoering van 

maximale studieduur zijn (of het minst tegen), zoals de snellere studen

ten en studenten van de afdelingen Scheikundige Technologie en Bouwkunde 

het minst voor pogingen tot studieduurverkorting zonder invoering van 

maximale studieduur zijn. 

YE~~g_Z~~£~l Rieronder worden enige argumenten voor studieduurverkorting 

genoemd. Welke argumenten zouden in een discussie over dit 

thema voor U het belangrijkst (minst belangrijk) zijn? 

Maakt U een volgorde naar belangrijkheid. 

Tabel 8 

Gemiddelde rangnummers naar belangrijkheid 

(over alle respondentenJ
t

) 

, rangnunnners 

a. Ret onderwijs kost de gemeenschap veel geld. Ret is niet meer I 
dan billijk dat daar zo efficient mogelijk mee gewerkt wordt. 
Op het ogenblik is het in het algemeen zo, dat studenten door 
betere onderwijsmethoden en/of een betere wijze van studeren 
dezelfde leerstof sneller kunnen leren beheersen. 

b. Studenten moeten vaak zaken bestuderen, die vrij onbelangrijk 
zijn omdat ze niet bijdragen tot een betere uitoefening van 
een toekomstig beroep of tot betere persoonlijke vorming. Ret 
weglaten van deze ballast leidt vanzelf tot een kortere stu
dieduur. 

c. Studeren is een voorbereiding op een latere functie. De func
tie in de maatschappij is het belangrijkste doel waarvoor je 
studeert. Dit wil Je zo snel mogelijk bereiken. 

1.83 

1.83 

2.34 

Argument c vindt men dus minder belangrijk dan de argumenten a en b. 

'L • Door aile respondenten is aan iedere antwoordcategorie een rangnunnner 

gegeven: I, 2 of 3. Per antwoordcategorie is het gemiddelde van deze 

rangnunnners berekend. 

, 
i 
I 
I 

I 

j 
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~~~~~_Z~~~~~ Rieronder staan verschillende werkwijzen (methoden) genoemd, 

die zouden kunnen leiden tot studieduurverkorting. Geeft U een 

rangorde naar effectiviteit. Wilt U verder voor iedere methode 

aangeven of U deze aanvaardbaar of onaanvaardbaar vindt, door 

in de betreffende kolom een kruisje te zetten. 

Tabel 9 

GemiddeZde rangnummers naar e[[ectiviteit en percentages 

van het totaaZ aantaZ respondenten 

I 

: gem. rang- % aan-
nummers vaardbaar 

Selectie, alleen studenten waarvan men ver-
wacht dat ze goed en snel zullen studeren 

I kunnen de studie van een bepaalde faculteit 
(afdeling) gaan volgen 4.23 13 

Verbetering van onderwijsmethoden 2.16 99 

Beperking van studieprogramma tot werkelijk 
belangrijke onderwerpen: ballast weglaten 2.64 80 

Invoering van een strakker onderwijssysteem 
(strengere controle op de wijze waarop stu-
denten hun tijd besteden, verplichte colle-
ges, etc.) 4.32 25 

Ret verplichten van hoogleraren en staf 
meer aandacht te schenken aan onderwijs in 
plaats van aan onderzoek 3.82 67 

Grotere scheiding van onderzoek en onder-
~ijs, met daaraan gekoppeld een grotere 

I scheiding in een practisch gerichte vakop-
leiding enerzijds (kortere studie), en een I 
opleiding tot wetenschappelijk onderzoeker 
anderzijds 3.73 69 

% onaan-
vaardbaar 

87 

1 

20 

75 

33 

32 

Selectie en invoering van een strakker onderwijssysteem acht men het 

minst effectief en het minst aanvaardbaar; verbetering van onderwijsmetho

den het meest effectief en aanvaardbaar. Zeer waarschijnlijk heeft men bij 

de beoordeling van de effectiviteit ook het oordeel over de wenselijkheid 

van de methoden betrokken. 

I 

I 
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YE~~g_Z~~~~~ Er z1Jn ook argumenten tegen studieduurverkorting aan te voeren. 

Geeft U weer een rangorde naar belangrijkheid (geldigheid). 

Tabel 10 

"Waaram maet er niet naar studieduurverkarting warden gestreefd?" 

Gemiddelde rangnummers naar belangrijkheid 

. gem. rang
nummers 

Het n1veau van de opleiding zal dalen 3.10 

De studievrijheid zal in het geding komen 2.93 

Studieduurverkorting zal er toe leiden dat te jonge, niet 
kritische en plooibare afgestudeerden afgeleverd zullen 
worden; dit is niet wenselijk 2.68 

Studieduurverkorting zal als belangrijkste gevolg hebben 
dat de opleiding zich bijna uitsluitend zal gaan richten 
op het afleveren van vakmensen, terwijl belangrijke zaken 
als maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef. het zich 
kritisch opstellen t.a.v. gebruik van resultaten van we
tenschappelijk onderzoek e.d. nog minder dan nu aandacht 
zal krijgen. 1.85 

Het societeitsleven, een belangrijk element in de tijd 
dat men student is, zal dan noodgedwongen verarmen 4.40 

YE!!~g_Z~~ Iedere T.H. of universiteit heeft een onderzoekstaak en een on

derwijstaak. Vindt U dat deze twee taken gescheiden moeten worden? 

Tabel 11 

Mate waarin men vaar af tegen saheiding van ondersoek en onderwiJs is. 

Pepaentages 

percentages gehele steekproe£ 

a. veel meer dan tot nu toe 8 I 
b. meer dan tot nu toe 28 

c. hetzelfde als nu 31 

d. minder dan nu 16 

e. veel minder dan nu 9 

f. geen mening 8 
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Uit onderstaande tabel blijkt dat de wijze van beantwoording van deze 

vraag relatie heeft met het soort werk dat men na de studie denkt te gaan 

doen, of men al of niet lid is van een studievereniging, en met de snelheid 

waarmee men studeert. 

Tabel 12 

Percentages van het totaZe aantaZ respondenten per subgroee 1) 

: aantal (veel)meer het- (veel)mindeI 
respon- scheiding zelfde scheiding 
denten onderzoek als onderzoek 
in betr. en nu en 
categorie onderwij s onderwijs 

WeLk soort lJ.,erk denkt U na U1iJ studie hoofdzakeUjk te gaan doen? 

pp theorievorming gericht on-
~erzoek 48 

practisch gericht onderzoek of 
practische toepassing 309 

[beleidsfunctie 101 

onderwijsfunctie 39 

~eet niet 107 

Bent U Zid van een studievereniging? 

SneZheid studeren 

langzaam 

normaal 

snel 

531 

84 

66 

194 

122 

2) 

2) 

2) 

50 

31 

44 

51 

32 

34 

48 

39 

38 

22 

25 

37 

27 

26 

21 

31 

25 

35 

29 

35 

23 

23 

25 

10 

36 

26 

19 

18 

26 

37 

Studenten, die later zuiver wetenschappelijk onderzoek denken te gaan 

doen of die een onderwijsfunctie ambieren, zijn meer voor scheiding van on

derwijs en onderzoek, studenten die nag niet weten wat ze later zullen gaan 

doen minder. Leden van studieverenigingen en de wat snellere studenten zijn 

over het algemeen tegen een grotere scheiding. 

1): In deze en sommige volgende tabellen komt men bij optelling van percen
tages (horizontaal) niet tot een percentage van 100 (+ 2 vanwege afron
ding). Oorzaak hiervan is het weglaten van een kolom.-In dit geval is 
bijv. de kolom "geen mening" niet vermeld. 

2): Zie voetnoot pag. 11. 
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Korte samenvatting 

Over twee rapporten, die in februari 1968 in Nederland al enige tijd 

een centrale plaats in discussies over onderwijs hadden ingenomen, blijken 

de T.R.E.-studenten in verschillende mate geinformeerd te zijn. Van de 

Nota Posthumus (Posthumus was tot het studiejaar 1968 - 1969 Rector Magni

ficus van de T.R.E.) heeft 1% van hen nog nooit gehoord en 17% weet aIleen 

over welk onderwerp het gaat. Voor de "Aantekeningen voor een Radenuniver

siteit" van Boekraadt en van Nieuwstadt zijn deze percentages respectieve

lijk 42 en 31. Politiek geinteresseerde en radicale studenten zijn over 

beide rapporten beter geinformeerd. 

Ongeveer de helft van de studenten is principieel tegen numerus clausus, 

de andere helft vindt deze maatregel aIleen dan aanvaardbaar, als aan een 

of meer zware eisen is voldaan. Meer studenten die actief of geinteresseerd 

zijn in studentenpolitiek en meer politiek-radicale studenten zijn princi

pieel tegen invoering van numerus clausus. 

Ret grootste gedeelte (71%) van de T.R.E.-studenten is tegen invoering 

van maximale 'studieduur, ook het grootste gedeelte (69%) is weI voor pogingen 

om de studieduur te verkorten zonder invoering van maximale studieduur. De 

belangrijkste. argumenten voor studieduurverkorting (zonder invoering van 

maximale studieduur) zijn dat het onderwijs veel geld kost wat zo efficient 

mogelijk gebruikt moet worden en dat ballast in de studieprogramma's wegge

Iaten kan worden. 

Ret zwaarste argument tegen studieduurverkorting is dat de opleiding 

zich bijna uitsluitend zal gaan richten op het afleveren van vakmensen, 

terwijl belangrijke zaken als maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef, 

het zich kritisch opstellen t.a.v. gebruik van resultaten van onderzoek 

e.d. nog minder dan nu aandacht zullen krijgen. Beginselectie en invoering 

van een strakker onderwijssysteem worden als methoden om tot studieduur

verkorting te komen, het meest negatief gewaardeerd. 

De taken onderwijs en onderzoek dienen volgens 36% van de respondenten 

meer dan nu gescheiden te worden, volgens 25% minder dan nu en 31% vindt dat 

de mate van scheiding niet meet veranderen. Studenten die een functie in het 

onderwijs of in het wetenschappelijk onderzoek ambieren zijn meer voor schei

ding dan andere groeperingen, de betere studenten zijn meer tegen een grotere 

scheiding. 
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II. Evaluatie van enige aspect en van de eigen onderwi;ssituatie 

y!~~g_2~l In welke mate sluit het onderwijs dat U op het ogenblik volgt aan 

bij Uw eigen interessen? 

Tabel 13 

Aanaluiting ondepwija bij eigen interesaen 

percentages (gehele steekproef) 

a. zeer goed 11 

b. goed 45 

c. niet helemaal voldoende 32 

d. onvoldoende 12 

e. geen mening 1 

Uit onderstaande tabel blijk~aae aansluiting bij eigen interesse het 

beste gevonden wordt door: Bouwkunde-studenten, zij die later zuiver we

tenschappelijk onderzoek willen gaan doen, studenten die niet meteen na 

hun middelbare school eindexamen aan de T.R.E. zijn gaan studeren, stu

denten afkomstig uit de lagere sociale klasse, de betere studenten, leden 

van de student-politieke partij Centrum, studenten die een middelmatige 

politieke interesse hebben en die buitenparlementaire acties ontoelaat

baar of ongewenst achten. 
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Tabel 14 

Percentages van het totaal aantal scores per subgroep 

op vraag 95 1) 

aantal aan- aan-
respon- sluiting sluiting 
denten (zeer) niet 
in betr. goed helemaal 
categorie voldoende 

Aan welke afdeling studeert u? 

Beddj fskunde 47 47 30 

Wiskunde 39 48 36 
Natuurkunde 103 62 29 

Werktuigbouwkunde 106 58 34 
Electrotechniek 163 50 36 
Scheikundige Technologie 109 48 36 

Bouwkunde 48 75 21 

aan-
sluiting 
onvol-
doende 

23 
........ 

13 

8 

8 

13 

15 

4 

Welk soort werk denkt U na VW studie hoofdzakelijk te gaan doen? 

op theorievorming gericht on-
derzoek 48 65 23 

practisch-gericht onderzoek 
of practische toepassing 306 58 3] 

beleidsfunctie 102 45 40 

onderwijsfunctie 39 54 33 

~eet niet 105 50 32 

Bent U na het eindexamen direct aan de T.H.E. gaan studeren? 

I~e 
Snelheid studeren 

langzaam 

normaal 

snel 

1): Zie voetnoot 1) pag. 15. 

420 

197 

64 

195 

122 

5] 

64 

50 

55 

65 

35 

27 

45 

35 

25 

13 

10 

12 

10 

17 

]3 

8 

5 

]0 

9 
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Vervolg tabel 14 

! 

aantal aan- aan- aan-
respon- sluiting sluiting sluiting 
denten (zeer) niet onvol-
in betr. goed helemaal doende 
categorie voldoende 

or welke partij gaat U stemmen bij de komende studentenverkiezingen? 

Centrum 141 62 31 5 
S.V.B. 191 48 35 17 

Interesseert U zich in het algemeen voor politiek? 

zeer sterk 65 38 38 
I 22 

sterk 122 53 33 13 
ik zorg dat ik globaal op de 
Ihoogte blij f 372 53 30 9 
tweinig 35 49 37 14 
zeer weinig 25 44 39 17 

Wat is in principe Uw houding t.a.v. toelaatbaarheid van buiten-parZe

mentaire acties? 

ontoelaatbaar 32 72 28 0 
ongewenst 74 63 28 9 
toelaatbaar, maar niet erg 
gewenst 277 57 31 10 
gewenst 169 53 34 11 
zeer gewenst 61 

I 

33 43 23 
geen mening 3 33 33 33 

Soaiale afkomst 

laag 69 65 35 0 
midden 412 53 46 1 

hoog 51 53 47 0 I 
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~E~~g_Z~~ Vindt U dat U voldoende of onvoldoende Uw studiepakket zelf kunt 

bepalen (bijvoorbeeld door het kiezen van bijvakken en afstudeer

onderwerp)? 

Tabel 15 

VoZdoende of onvoZdoende zeZf studiepakket bepaZen 

Percentages 

a. voldoende 38 

b. onvoldoende 36 

c. geen mening 26 

YE~~g_Z2~ In welke mate zou U contact willen hebben met de hoogleraren en 

staf van Uw afdeling? 

Tabel 16 

WenseZijkheid contact met hoogZeraren en staf 

Percentages 

a. veel meer dan nu 17 

b. meer dan nu 52 

c. evenveel als nu 28 

d. minder dan nu 0 

e. veel minder dan nu 0 

f. geen mening 3 

~E~~g_2~~ In welke mate wordt Uw enthousiasme voor het vak wat U bestudeert, 

gestimuleerd? 

Tabel 17 

Mate van stimuZering van enthousiasme voor vak 

Percentages 

a. zeer goed 11 

b. redelijk 53 

c. niet helemaal voldoende 19 

d. onvoldoende 16 

e. geen mening 2 
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Vervolg tabel 18 

aantal Stimulering enthousiasme: 
respon-
denten zeer 
in betr. goed 
categorie 

Op welke partij gaat U stemmen bij de komende 

Icentrum 144 1 1 

190 9 S. V.B. 

Hoe ervaart U de NederZandse samenZeving? 

zeer of redelijk democratisch 449 1 1 

zeer of nogal ondemocratisch 167 10 

, 
redelijk niet 

helemaal 
voldoende 

studentenverkiezingen? 

61 

48 

56 

41 

, 
I 

17 

16 

19 

19 

onvol-
doende 

1 1 

30 

Y!~~S_~Zl Welke vorm van tentamen vindtU over het algemeen het meest recht

vaardig? 

a. monde ling 

Tabel 19 

Reahtvaardigheid tentamenvo~en 

b. schriftelijk, door docent gecorrigeerd 

c. schriftelijk, met objectieve vormen van beoordeling 

(denkt U aan schriftelijke vragen met meerdere antwoord

mogelijkheden, waarvan U het goede antwoord moet kiezen) 

Percentages! 

21 

26 

42 I 

d. alle nu bestaande vormen van tentamineren zijn onrecht- 9 

vaardig 

e. geen mening 3 
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YE~~g_~~l In welke mate dient het onderwijs ~n de studierichting die U volgt 

over het algemeen gericht te zijn op kennis van feiten, resultaten 

van onderzoek? 

Wilt U dit invullen voor ieder van de aangegeven stadia in de studie? 

studie tot 
P-examen 

veel meer dan nu 

Imeer dan nu 

even vee 1 als nu 

Iminder dan nu 

veel minder dan nu 

geen mening 

Tabel 20 

Zie Vl'aag 88 

j studie van P-ex. 
tot K-examen 

3 veel meer dan nu 

16 meer dan nu 

50 evenveel als nu 

20 minder dan nu 

4 veel minder dan 

7 geen mening 

% studie van K-ex. % 
tot I-examen 

2 veel meer dan nu 3 

13 meer dan nu 10 

30 evenveel als nu 22 

25 minder dan nu I 1 

nu 4 veel minder dan nu 5 

26 geen mening 49 

YE!!g_~9: In-welke mate dient het onderwijs in de studierichting die U volgt 

over het algemeen gericht te zijn op inzicht (het kunnen systemati

seren en herstructureren van materiaal, zodat men nieuwe problemen 

op de juiste wijze kan oplossen)? 

studie tot 
P-examen 

veel meer dan nu 

meer dan nu 

evenveel als nu 

minder dan nu 

veel minder dan nu 

geen mening 

% 

14 

47 

32 

2 

0 

5 

Tabel 21 

Zie Vl'aag 89 

studie van P-ex. 
tot K-examen 

veel meer dan nu 

meer dan nu 

evenveel als nu 

minder dan nu 

veel minder dan nu 

geen mening 

% studie van K-ex. % 
tot I-examen 

14 veel meer dan nu 9 

45 meer dan nu 21 

16 evenveel als nu 21 

1 minder dan nu 1 

0 veel minder dan nu 0 

24 geen mening 50 



- 24 -

y!~~g_2Ql In welke mate dient het onderwijs in de studierichting die U voIgt 

over het algemeen gericht te zijn op toepassing van het geleerde 

in de praktijk? 

studie tot % 
P-examen 

veel meer dan nu 12 

meer dan nu 33 

evenveel als nu 43 

minder dan nu 5 

veel minder dan nu 1 

geen mening 7 

Tabel 22 

Zie vraag 90 

studie van P-ex. 
tot K-examen 

veel meer dan nu 

meer dan nu 

evenveel als nu 

minder dan nu 

veel minder dan nu 

geen 'mening 

% studie van K-ex. % 
tot I-examen 

8 veel meer dan nu 7 

37 meer dan nu 22 

27 even vee I als nu 19 

3 minder dan nu 2 

0 veel minder dan nu 1 

24 geen mening 49 

y!~~g_211 In'welke mate dient het onderwijs in de studierichting di~ U,volgt 

over het algemeen voor te bereiden op het zelfstandig kunnen ont

werpen en uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek? 

studie tot % 
P-examen 

veel meer dan nu 6 

meer dan nu 30 

evenveel als nu 52 

minder dan nu 5 

veel minder dan nu I 

geen mening 6 

Tabel23 

Zie vraag 91 

studie van P-ex. 
tot K-examen 

veel meer dan nu 

meer dan nil 

evenveel ala nu 

minder dan nu 

veel minder dan nu 

geen mening 

% studie van K-ex. % 
tot I-examen 

1 1 veel meer dan nu 8 

36 meer dan nu 24 

24 evenveel als nu 17 

3 minder dan nu 2 

0 veel minder dan nu 0 

25 geen mening 49 



- 25 -

y!~!g_2~l In welke mate dient het onderwijs in de studierichting die U voIgt 

over het algemeen gericht te zijn op de behoeften van het bedrijfs

leven? 

studie tot 
P-examen 

veel meer dan nu 

meer dan nu 

evenveel als nu 

minder dan nu 

vee I minder dan nu 

geen mening 

% 

4 

17 

54 

7 

3 

14 

Tabel 24 

Zie vraag 92 

studie van P-ex. 
tot K-examen 

veel meer dan nu 

meer dan nu 

evenveel als nu 

minder dan nu 

veel minder dan nu 

geen mening 

% studie van K-ex. % 
tot I-examen 

5 veel meer dan nu 6 

21 meer dan nu 20 

36 evenveel als nu 21 

7 minder dan nu 4 

3 veel minder dan nu 3 

29 geen mening 47 

y!!~g_2~l In.welke mate dient het onderwijs in de studierichting die U voIgt 

over het algemeen een kritische stellingname te activeren t.a.v. 

algemene maatschappelijke problemen, die buiten het onmiddellijke 

vakgebied liggen? 

studie tot 
P-examen 

veel meer dan nu 

meer dan nu 

evenveel als nu 

minder dan nu 

veel minder dan nu 

geen mening 

% 

19 

35 

32 

4 

1 

9 

Tabel 25 

Zie vraag 93 

studie van P-ex. 
tot K-examen 

veel meer dan nu 

meer dan nu 

evenveel als nu 

minder dan nu 

veel minder dan nu 

geen mening 

% studie van K-ex. % 
tot I-examen 

19 veel meer dan nu 16 

29 meer dan nu 22 

24 evenveel als nu 17 

3 minder dan nu 2 

1 veel minder dan nu 1 

25 geen mening 42 
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y!~~g_2~~ In welke mate moet het onderwijs in de studierichting die U voIgt 

over het algemeen aandacht schenken aan de ethiek van het vak 

(bezinning op toepassingen van wetenschappelijke kennis, op de 

verantwoordelijkheid die men heeft als beoefenaar van een bepaald 

vak, enz.)? 

I studie tot 
I 
! 

I P-examen I 
veel meer dan nu 

meer dan nu 

evenveel als nu 

minder dan nu 

veel minder dan nu 

geen mening 

% 

14 

29 

42 

2 

1 

13 

Tabel 26 

Zie vraag 94 

studie van P-ex. 
tot K-examen 

veel meer dan nu 

meer dan nu 

evenveel als nu 

minder dan nu 

veel minder dan nu 

geen mening 

studie van K-ex. 
% tot I-examen % 

15 veel meer dan nu Va 
34 meer dan nu 22 

24 evenveel als nu 16 

1 minder dan nu 1 

0 veel minder dan nu 0 

26 geen mening 42 

En~ge aZgemene opmerkingen over vragen 88 tim 94 

a. Het aantal "geen mening" neemt toe naarmate de vragen betrekking hebben op 

een verder stadium van de studie. Ongeveer 25% van de studenten heeft geen 

mening als het gaat over de doelstellingen van de studie van P-examen tot 

K-examen; ongeveer de helft heeft geen mening als het gaat over de studie 

van K-examen tot I-examen. De meest voor de hand liggende verklaring hier

voor is dat studenten over het algemeen geen mening geven over doelstellingen 

van die fase van de studie, waaraan zij zelf nog niet toe zijn. Dit zou be

tekenen dat de toename van het aantal "geen mening" een sterk verband zou 

moeten hebben met het jaar van inschrijving. nit bleek inderdaad het geval. 

b. Omdat de vragen op letterlijk dezelfde wijze zijn gesteld lijkt het ons 

veilig de percentageverdelingen van de antwoorden op de verschillende vra

gen (per studiefase) te vergelijken. Per doelstelling is een urgentie-gewicht 

te bepalen door het percentage studenten dat vindt dat deze doelstelling 

meer of veel meer dan nu moet worden nagestreefd, te verminderen met het 

percentage studenten dat deze doelstelling graag minder of veel minder dan 
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nu nagestreefd zou zien (per studiefase:(a+b) - (d+e». Voor iedere studie

fase apart wordt op deze wijze een urgentie-gewicht voor ieder van de zeven 

genoemde doelstellingen bepaald 1
). 

Tabel 27 

"Urgentie" van verschiUende doetsteUingen voor verschiUende studiefasen 

Zie tekst btz. 26 en 27 

studie tot !studie van P-ex.I studie van K-ex. 
P-examen 

(a+b)-(d+e)2) 
tot K-examen 

(a+b)-(d+e)2) 
tot I-examen 

(a+b)-(d+e)2) 

88: "feitenkennis" - 5 -14 - 3 
:89 : "inzicht" +59 +58 +29 

90: "practische toepassing" +39 +42 +26 

91: "zelfstandig weten-
schappeUjk onderzoek" +30 +44 +30 

92: "behoeften bedrijfs-
leven" +] ] +16 +19 

93: "activering maatschap~ 
pij-kritische stelling-
name" +49 +44 +37 

94: "ethiek van het vak" +40 +48 +39 

Ret bijbrengen van inzicht, activering van maatschappelijk-kritische stel

lingname en aandacht voor ethiek van het vak vindt men in alle drie studiefasen 

erg belangrijk, hoewel de rangorde per studiefase enigszins verschillend is. 

Ret bijbrengen van feitenkennis en een gericht zijn op de behoeften van 

het bedrijfsleven hebben de laagste urgentie. 

Ook hier is weer nagegaan of er'verband is tussen de beantwoording van de 

doelstellingenvragen en die van andere vragen. 

1). Roewel de bewerkingswijze weI wat ruw is, lijkt ze ons voldoende voor 

het gestelde doel: per studiefase een globale vergelijking van de urgentie 

van de zeven genoemde doelstellingen te verkrijgen. 

2): De getallen zijn horizontaal niet vergelijkbaar, met name orodat het aantal 

"geen mening" voor de 3 studiefasen sterk verschilt. Dit is ook de reden 

waarom de getallen in de derde kolom over het algemeen kleiner zijn dan in 

de twee andere kolommen. 
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Omdat de urgentie-rangordes per studiefase niet sterk verschiIIen, hebben 

we ons beperkt tot de antwoorden die betrekking hebben op een studiefase en 

weI die tot het P-examen, omdat daar het percentage "geen mening" het laagst 

is. 

Tabel 28 

Benad:rukking "feitenkennis" in studie tot P-examen. 1) 

Peroentages 

aantal (veel) even- (veel) 
respon- meer veel minder 
denten dan nu als nu dan nu 

Aan weZke afdeZing studeert u? 

Bedrijfskunde 48 25 33 39 
Wiskunde 39 16 56 16 

Natuurkunde 103 13 56 24 

Werktuigbouwkunde 104 14 55 25 

Electrotechniek 162 22 49 25 

Scheikundige'Technologie 110 18 51 24 

Bouwkunde 49 37 39 18 

Lidmaatsahap student-poZitieke partij 

~:e 35 17 31 45 

581 19 51 23 

Op welke partij gaat U stemmen? 

Icentrum 140 22 56 1 1 

192 19 44 30 S.V.B. 

InterBsSBBrt U zioh in het algemeen i)oor po U tiek? 

zeer sterk 65 17 42 34 

sterk 122 18 51 24 

ik zorg dat ik globaal op de hoogte 
bli:j f 370 20 52 22 

weinig 36 25 53 23 

zeer weinig 23 17 39 35 

1): Zie voetnoot 1) pag. 15. 



- 29 -

Vervolg tabel 28 

aantal (veel) even- (veel) 
respon- meer veel minder 
dent en dan nu als nu dan nu 

Wat i8 in principe OW houding t.a.v. toeZaatbaarheid van buiten

parZementaire actie8? 

pntoelaatbaar 32 22 59 12 

pngewenst 72 14 60 21 

toelaatbaar, maar niet erg gewenst 277 20 52 23 

gewenst 170 20 45 26 

zeer gewenst 61 18 41 36 

Vergeleken met studenten van andere afdelingen willen relatief veel 

Bouwkunde-studenten meer dan nu een gerichtheid op "feitenkennis" in de stu

die tot het P-examen; relatief veel studenten van de afdeling Bedrijfskunde, 

leden van een student-politieke partij, S.V.B.-stemmers, politiek zeer sterk 

of in het geheel niet geinteresseerden en relatief veel studenten die buiten

parlementaire acties gewenst achten menen, dat er minder aandacht voor feiten

kennis moet zijn. 

Tabel 29 

Gerichtheid op "inzicht" in studie tot P-e:xamen. 1) 

Percentage8 

aantal (veel) even- (vee1) 
respon- meer veel minder 
dent en dan nu als nu dan nu 

Interes8e uit8Zag 8tudentenverkiezingen 

zeer geinteresseerd 77 74 22 0 

geinteresseerd 229 63 31 2 

niet zo geinteresseerd 184 55 38 3 

helemaal niet geinteresseerd 126 59 33 2 

1): Zie voetnoot 1) pag. 15. 
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Vervolg tabel 29 

aantal 
respon-
denten 

Bent U Lid van een student-poLitieke partij? 

SneLheid studeren 

langzaam 

normaal 

snel 

35 

580 

63 

194 

123 

(veel) 
meer 

dan nu 

77 

60 

73 

58 

67 

even-
veel 
als nu 

20 

33 

25 

34 

32 

(veel) 
minder 
dan nu 

o 
2 

0 

2 

1 

Het zijn vooral studenten die zeergeinteresseerd waren in de uitslag 

van de studentenverkiezingen, leden van een student-politieke partij en 

langzame studenten die vinden dat inzicht meer benadrukt meet worden. 

Tabel 30 

Gerichtheid op "toepassing" in studie tot P-examen. 1) 

Per-oentafles 

aantal (veel) even-
respon- meer veel 
dent en dan nu als nu 

Aan ~e~ke afde~ing studeert U? 

Bedrijfskunde 48 62 27 
Wiskunde 39 41 41 

Natuurkunde 104 40 41 

Werktuigbouwkunde 103 46 41 

Electrotechniek 160 48 47 

Scheikundige Technologie 110 34 52 

Bouwkunde 48 57 35 

1): Zie voetnoot 1) pag. 15. 

(veel) 
minder 
dan nu 

6 

8 

12 

7 

2 

6 

6 
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Vervolg tabel 30 

aantal (veel) even- (veel) 
respon- meer veel minder 
denten dan nu als nu dan nu 

Welk werk denkt U later in hoofdzaak te gaan doen? 

op theorievorming gericht onderzoek 48 23 52 19 

praktisch gericht onderzoek of prak-
tische toepassing 304 49 41 4 

beleidsfunctie 101 46 43 5 

onderwijsfunctie 40 39 50 3 

weet niet 104 47 39 8 

Leeftijd 

25 jaar of jonger 519 47 42 6 

ouder dan 25 jaar 93 34 49 2 

Op welke st~ient-poZitieke partij stemt U? 

Icentrum 138 40 49 5 

190 50 35 8 S.V.B. 

Vindt U "orde en rust" over het aZgemeen gunstige eigenschappen Van 

een samenleving? 

(zeer) gunstig 354 42 48 6 

neutraal, geen mening 116 44 40 6 

(zeer) ongunstig 132 52 32 8 

Relatief veel studenten van de afdelingen Bedrijfskunde en Bouwkunde, 

S.V.B.-stemmers, studenten die "orde en rust" voor een samenleving ongunstige 

eigenschappen vinden, en relatief weinig oudere studenten, studenten die een 

onderwijsfunctie ambieren of later zuiver wetenschappelijk werk willen gaan 

doen zijn van oordeel dat de studie tot het P-examen meer op "praktische 

toepassing" gericht moet zijn. 
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Tabel 31 

GeY'ic:htheid op "voorobeY'eiding tot ze lfstandig weY'k f/ 

in studie tot P-e~amen 1). PeY'eentages 

aantal (veel) leven-
respon- meer veel 
denten dan nu als nu 

Leeftijd 

25 jaar of jonger 516 38 52 

boven 25 jaar 92 27 47 

Aan welke afdeling stud~eY't U? 

Beddjfskunde 48 39 44 

Wiskunde 39 31 62 

Natuurkunde 102 51 38 

Werktuigbouwkunde 103 30 57 

Electrotechniek 159 33 57 

Scheikundige Technologie 110 33 49 

Bouwkunde 47 40 57 

Welk weY'k denkt U lateY' in hoofdzaak te gaan doen? 
. 

op theorievorming gericht onderzoek 48 48 44 

op praktijk gericht onderzoek of 303 39 52 
praktische toepassing 

beleidsfunctie 100 26 58 

onderwijsfunctie 40 23 63 

tweet niet 103 40 44 

InteY'esse politiek 

zeer sterk 65 46 38 

sterk 121 42 50 

zorg dat ik globaal op de hoogte blijf 366 33 S4 

weinig 34 32 59 

zeer weinig 23 26 61 

1): Zie voetnoot 1) pag. 15. 

(veel) 
minder 
dan nu 

4 

12 

10 1 

a 
5 

8 

5 

6 

0 

4 

4 

7 

8 

7 

5 

S 

S 

9 

4 
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Vervolg tabel 31 

aantal 
respon-
denten 

Bent U Zid van een student-poZitieke partij? 

34 

576 

(veel) 
maar 
dan nu 

56 

35 

Op weZke student-politieke partij gaat U stemmen? 

Jcentrum 
S.V.B. 

137 

189 

25 

45 

even-
veel 
als nu 

32 

53 

67 

40 

(veel) 
minder 
dan nu 

3 

6 

4 

7 

Dienen studentengroeperingen actief invloed uit te oefenen op poZitieke 

aangelegenheden? 

ja, juist studenten 151 45 45 

studenten niet meer dan "burgers" 432 34 53 

nee, studenten juist niet 25 16 64 

Wat is in prinaipe OW houding t.a.v. toeZaatbaarheid van buiten

parlementaire aaties? 

ontoelaatbaar 32 22 69 

ongewenst 71 32 63 

toelaatbaar, maar niet erg gewenst 273 34 53 

geweilst 169 40 49 

zeer gewenst 60 53 32 

6 

5 

12 

5 

3 

6 

4 

0 

Relatief veel studenten van de afdeling Natuurkunde, studenten die later 

zuiver wetenschappelijk onderzoek willen gaan doen of die nog niet weten welk 

soort werk ze zullen gaan doen en politiek geLnteresseerde en actieve studen

ten, en relatief weinig studenten boven 25 jaar en studenten die later een 

beleids- of onderwijsfunctie willen gaan bekleden vinden dat de opleiding 

meer dan nu gericht moet worden op de voorbereiding tot zelfstandig onderzoek. 
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Tabel 32 

Gf!J'i.>ichtheid or "behoe ften van bedrij fs Leven" in 

Btudie tot P-examen 1). Percentages 

I 

aantal (veel) even-
respon- meer veel 
denten dan nu als nu 

Aan weLke afdeLing studeert u? 

Bedrijfskunde 1 48 32 50 I 

lWiskunde 39 29 46 

~atuurkunde 104 23 50 

lWerktuigbouwkunde 103 22 57 

Electrotechniek 160 18 61 

Scheikundige Technologie 109 19 54 

Bouwkunde 48 17 48 

Welk werk denkt U later in hoofdzaak te gaan doen? 

op theorievorming gericht onderzoek 48 10 56 

praktisch·· gericht onderzoek of 
praktische toepassing 304 20 59 

beleidsfunctie 101 27 49 

onderwijsfunctie 40 46 43 

lWeet niet 103 16 51 

(veel) 
minder 
dan nu 

14 

10 

10 

8 

10 

10 

18 

19 

8 

13 

5 

13 

Is salariB voor U een belangrijk aspect van Uw toekomstige werkkring? 

een van de belangrijkste aspecten 240 

van middelmatig belang 271 

een van de onbelangrijkste aspecten 89 

Bent U lid van een student-politieke partij? 

~:e 
Op weZke partij gaat U stemmen? 

jcentrum 
S.V.B. 

1): Zie voetnoot 1) pag. 15. 

34 

578 

139 

190 

21 

21 

18 

15 

21 

19 

15 

60 

55 

39 

26 

56 

64 

49 

5. 

10 

26 

35 

9 

4 

20 



- 35 -

Relatief veel studenten van de a£delingen Bedrijfskunde en Wiskunde, en 

studenten die later een onderwijsfunctie willen, vinden dat de opleiding meer 

dan nu gericht moet zijn op de behoeften van het bedrijfsleven, en relatief 

veel studenten die later zuiver wetenschappelijk werk willen gaan doen, stu

denten die zeggen het salaris geen belangrijk aspect van hun toekomstige werk 

te vinden, leden van een student-politieke partij en S.V.B.-stemmers vinden 

dat men zich minder moet gaan richten op de behoeften van het bedrijfsleven. 

Tabel 33 

"Activering maatschappeZijk-kritische steZZingname It 

in studie tot P-examen 1). Percentages 

i 
aantal . (veel) even-
respon- meer veel 
denten dan nu als nu 

Aan weZke afdeZing studeert u? 

Bedrij fsk unde 48 65 23 

Wiskunde 39 41 44 

Natuurkunde 103 59 31 

Werktuigbouwkunde 104 31 38 

Electrotechniek 160 52 38 

Scheikundige Technologie I 1 1 59 23 

Bouwkunde I 48 63 31 

(veel) 
minder 
dan nu 

4 

6 

2 

7 

4 

9 

2 

Is saz,aris voor U een beZangrijk aspect van Uw toekomstige werkkring? 
: 

een van de belangrijkste aspecten 240 45 39 5 

van middelmatig belang 272 56 31 4 

een van de onbelangrijkste aspecten 90 66 23 4 

Is net nut van net werk voor de maatscnappij voor U een beZ,angrijk aspect 

van OW toekomstige werkkring? 

een van de belangrijkste aspecten 139 71 I 21 3 

van middelmatig belang 206 50 33 5 

een van de onbelangrijkste aspecten 252 46 
i 

40 6 

1): Zie voetnoot 1) pag. 15. 
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Vervolg tabel 33 

aantal (veel) even- (veel) 
respon- meer veel minder 
denten dan nu als nu dan nu 

Bent U lid van een levensbeschouwelijke vereniging? 

Ja 74 70 18 3 

nee 529 51 35 5 

Interesse in uitslag studentenverkiezingen 

zeer geinteresseerd 78 73 21 4 

geinteresseerd 230 65 26 4 

niet zo geinteresseerd 102 43 40 5 

helemaal niet geinteresseerd 125 33 42 8 

J?oUtieke interesse 

zeer sterk 65 67 23 5 

sterk 123 64 21 7 

zorg dat ik globaal op de hoogte blijf 369 50 36 5 

Iweinig 34 38 50 0 

zeer weinig 23 30 43 4 

Gaat U zelf stemmen bij de komende studentenverkiezingen? 

ja 369 61 29 5 

nee 171 40 40 7 

weet niet 74 45 35 6 

Bent U lid van een student-politieke partij? 

I!:e 
35 80 9 0 

579 52 34 5 

Op welke student-poZitieke partij gaat U stemmen? 

Icentrum 140 53 33 5 

191 68 26 2 S.V.B. 
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Vervolg tabel 33 

aantal (veel) even- (veel) 
respon- meer veel minder 
dent en dan nu als nu dan nu 

Dienen studentengpoepepingen aetief invZoed uit te oefenen op poZitieke 

aangeZegenheden? 

ja, juist studenten 155 71 21 

studenten niet meer dan "burgers" 433 48 37 
nee, studenten juist niet 25 40 28 

Wat is in ppineipe Uw houding t.a.v. toeZaatbaapheid van buiten

papZementaipe aeties? 

ontoelaatbaar 31 34 32 

ongewenst 72 39 49 

toelaatbaar, maar niet erg gewenst 276 45 37 
gewenst 169 67 24 

zeer gewenst 62 82 16 

Hebt U weZeens meegedaan aan buiten-papZementaipe aetiviteiten? 

een of meer malen 194 72 20 

noah 422 46 38 

2 

6 

12 

12 

4 

7 

2 

0 

4 

5 

In welke mate 20U de NedepZandse bupgep voZgens U de mogelijkheid moeten 

hebben om de aetiviteiten van pegePing en voZksveptegenwoopdiging te 

oontZ'oleZ'en? 

~eer dan nu 461 58 29 5 

ihetzelfde als nu 125 41 45 6 

Vindt U "opde en pust" ovep het aZgemeen gunstige eigensehappen van een 

samenZeving? 

zeer gunstig 95 37 40 11 

gunstig 258 48 38 5 

geen mening, neutraal 117 56 33 3 

ongunstig 114 70 18 3 

zeer ongunstig 19 84 16 0 
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Vervolg tabel 33 

aantal (veel) even- (veel) 
respon- meer veel minder 
denten dan nu als nu dan nu 

Hoe ervaart U de Nederlandse samenleving? 

(zeer) democratisch 445 51 36 5 

(zeer) ondemocratisch 168 62 23 5 

Het Z1Jn vooral idealistische, politiek actieve en geinteresseerde, en 

politiek wat meer radicale studenten die activering van een maatschappelijk

kritische stellingname belangrijk vinden. Relatief weinig studenten van de 

afdelingen Wiskunde en Werktuigbouwkunde vinden dat dit in de opleiding veel 

aandacht moet krijgen. 

Tabel 34 

Ge2>iohtheid op "ethiek van het vak" in studie 

tot P-examen 1). Peroentages 

aantal (veel) 
respon- meer 
denten dan nu 

Aan welke afdeling studeert U? 

Bedrijfskunde 47 49 
Wiskunde 39 43 
Natuurkunde 104 45 
Werktuigbouwkunde 104 37 
Electrotechniek 161 40 
Scheikundige Technologie 109 52 
Bouwkunde 46 33 

1): Zie voetnoot 1) page 15. 

even- (veel) 
veel minder 
als nu dan nu 

36 4 

36 5 

37 1 

48 3 

44 3 

35 1 

61 2 
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Vervolg tabel 34 

aantal (veel) even- (veel) 
respon- meer veel minder 
denten dan nu als nu dan nu 

Welk werk denkt U later in hoofdZaak te gaan doen? 

pp theorievorming gericht onderzoek 48 48 40 2 

practisch gericht onderzoek of 302 38 46 1 
practische toepassing 

beleidsfunctie 102 38 45 7 

onderwijsfunctie 39 42 44 3 

weet niet 104 I 53 33 1 

Ia salaria voor U een beZangrijk aapeat van VW toekomatige werkkring? 

een van de belangrijkste aspecten 238 33 48 

van middelmatig belang 272 45 42 

een van de o~belangrijkste aspecten 90 61 26 

Is het nut van het werk voor de maataahappij voor U een beZangrijk 

aspeat van OW toekomatige werkkring? 

een van de belangrijkste aspecten 138 64 30 

van middelmatig belang 206 38 44 

een van de onbelangrijkste aspecten 251 34 48 

Interesseert U siah in het aZgemeen voor poZitiek? 

zeer sterk 64 64 27 

sterk 122 54 34 

zorg dat ik globaal op de hoogte blij f 367 37 47 

weinig 35 26 51 

zeer weinig 23 45 35 

Interease uitsZag studentenverkiesingen 

zeer geinteresseerd 77 65 29 

geinteresseerd 229 43 48 

niet zo geinteresseerd 181 37 40 

helemaal niet geinteresseerd 125 37 42 

3 

2 

2 

1 

3 

3 

2 

3 

2 

3 

4 

1 

2 

4 

4 
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Vervolg tabel 34 

aantal leveel) even- (veel) 
respon-Imeer veel minder 
denten dan nu als nu dan nu 

Dienen studentengroeperingen aotief invtoed uit te oefenen op potitieke 

aangetegenheden? 

j a, juist studenten 152 
student en niet meer dan "burgers" 433 
nee, studenten juist niet 25 

Bent U tid van een student-potitieke partij? 

I::. 34 

577 

Op wetke student-potitieke partij gaat U stemmen? 

Centrum 140 
S.V.B. 188 

54 

39 

40 

68 

41 

34 

56 

34 

45 

32 

24 

43 

50 

36 

Wat i8 in prinoipe VW houding t.a.v. toetaatbaarheid van buiten

partementaire aoties? 

ontoelaatbaar 32 28 59 

ongewenst 72 42 44 

toelaatbaar maar niet erg gewenst 275 35 48 

gewenst 168 51 34 

zeer gewenst 60 65 28 

Hebt U wet eene meegedaan aan buiten-partementaire aotiviteiten? 

een of meer malen 192 55 36 

nooit 421 38 45 

3 
] 

4 

3 

3 

2 

2 

0 

2 

3 

2 

2 

1 

3 
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Vervolg tabel 34 

aantal (veel) even- (veel) 
respon- meer veel minder 
denten dan nu als nu dan nu 

Vindt U "orde en rust" over het aZgemeen gunstJige eigenschappen van een 

samenleving? 

zeer gunstig 95 27 54 2 

gunstig 258 36 50 1 

geen mening, neutraal 116 50 34 3 

ongunstig 112 59 24 6 

zeer ongunstig 19 58 42 0 

Vooral idealistische, politiek actieve, geinteresseerde en wat meer 

radicale studenten menen dat er meer aandacht moet komen voor de ethiei 

van het vak. (Dezelfde type ring werd gebruikt voor studenten die active

ring van maatschappelijk-kritische stellingname het meeat belangrijk vonden.) 

Ook relatief veel studenten van de afdelingen Scheikundige Technologie en 

Bedrijfskunde en studenten die na het afstuderen zuiver wetenschappelijk 

onderzoek willen gaan doen of nog niet weten wat ze gaan doen, wensen in 

de opleiding een grot ere gerichtheid op de ethiek van het vak. 

Samenvatting van meningen over de orientatie van de opleiding 

AIle zeven genoemde doel-orientaties zijn £p zich positief te noemen. 

Kenni~ van felten, inzicht, etc. zijn alle het nastreven waard. Ala al deze 

doeleinden tegelijkertijd in hoge mate gerealiseerd zouden moeten worden, 

zou echter bijvoorbeeld de duur van de opleiding aanzienlijk verlengd moeten 

worden. Omdat de vragen naar wenselijkheid van het nastreven van de zeven 

genoemde doeleinden los van elkaar zijn gesteld, bovendien zonder te ver

wijzen naar een enkele randconditie, is het vooral van belang te weten hoe 

het, naar de mening van de studenten, gesteld is met de relatieve urgentie 

van de verschillende orientaties. Dat betekent dat, als bijvoorbeeld "inzicht" 

als orientatie volgens de mening van de studenten een grotere urgentie heeft 

dan "feitenkennis", een overgrote meerderheid van de studenten meent dat de 

opleiding meer dan nu gericht dient te zijn op bijvoorbeeld het bijbrengen 
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van inzicht en een klein gedeelte vindt dat de opleiding zich meer dient te 

richten op feitenkennis, terwijl ook nog een gedeelte van hen meent dat de 

opleiding zich minder dient te richten op feitenkennis. 

Orientatie op inzicht, kritische stellingname t.a.v. algemene maatschap

pelijke problemen en ethiek van het vak blijken voor de studenten in aIle 

drie studiefasen (studie tot P-examen, studie van P- tot K-examen, studie van 

K- tot I-examen) een relatief hoge urgentie te hebben; orientatie op kennis 

van feiten en behoeften van het bedrijfsleven een lage urgentie. De urgentie 

van een orientering op toepassing van het geleerde in de praktijk en op zelf

standig kunnen verrichten van wetenschappelijk onderzoek ligt daar tussen. 

Binnen bepaalde subgroepen treden variaties op deze algemene tendens 

Opt Verschillen in meningen worden vooral "bepaald" door politieke interesse 

en orientatie, de afdeling waaraan men studeert en het werk dat men later 

denkt te gaan doen. Naarmate men politiek meer getnteresseerd, actief en ra

dicaal is, is de boven geschetste algemene tendens sterker. Wat de afdelingen 

betreft: bij Bouwkunde willen meer (verhoudingsgewijs meer dan de gehele 

groep onderv'!=aagden) studenten een sterkere gerichtheid op "feitenkennis) 

en "toepassingll, Bedrijfskundige studenten zijn ook meer voor "toepassing" 

maar juist tegen "feitenkennis", wel meer voor gerichtheid op "behoeften van 

het bedrijfsleven" en "ethiek van het vak". Dit laatste geldt oak voor de 

afdeling Scheikundige Technologie. Relatief veel Wiskunde-studenten zijn voor 

een gerichtheid op de "behoefte van het bedrijfsleven" en relatief weinig 

voor "activering van een maatschappelijk-kritische stellingname". In de afde

ling Natuurkunde zijn veel studenten die de opleiding meer dan nu gericht 

willen zien op het " zelfstandig kunnen uitvoeren van wetenschappelijk onder

zoek". 

Relatief veel studenten die later zuiver wetenschappelijk onderzoek 

willen gaan doen wensen een sterkere gerichtheid op het "zelfstandig kunnen 

uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek" en de " ethiek van het vakil, en 

minder op "toepassing" en "behoeften van het bedrijfsleven". Ook minder stu

denten die een onderwijsfunctie amFr~\ zijn voor "toepassing" maar juist 

weI voor een orientatie op "behoe~ten va, het bedrijfsleven" en minder voor 

gerichtheid op het "zelfstandig kunh:efl.--U'itvoeren van wetenschappelijk onder

zoeku
; meer studenten die nog niet weten wat ze gaan doen zijn voor een 

orientatie op het "zelfstandig kunnen uitvoeren van wetenschappelijk onder

zoek" en de "ethiek van het vakil. 
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y!~~g_~~~ Bent U over het algemeen tevreden met het onderwijs zoals dat nu 

gegeven wordt? 

Tabel 35 

TevFedenheid met ondeFWijs 

Percentages (gehele 

zeer tevreden I 

tevreden 31 

neutraal 33 

ontevreden 28 
zeer ontevreden 5 

geen mening J 

steekproef) 

Ongeveer een derde van de studenten is we! tevreden met het onderwijs 

zoals dat nu gegeven wordt, ongeveer een derde ontevreden. en een derde is 

noch tevreden, noch ontevreden. Uit onderstaande tabel blijkt dat de percen

tage-verdeling over de hierboven genoemde categorieen sterk "afhankelijk" is 

van het antwoord op andere vragen. 

Het zijn - weer - idealistische. in de studenten-politiek geinteresseerde 

en actieve, politiek wat meer radicale en jonge studenten die het meest onte

vreden zijn. Dat geldt ook voor studenten die later een onderwijsfunctie wil

len gaan vervullen. Onder studenten van de afdeling Wiskunde is het percenta

ge ontevredenen het laagst. 
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Tabel 36 

Tevredenheid met huidige onderwija. 1
) 

Peraentages van het totaZe aantaZ respond~nten per subgroep 

aantal (zeer) neu- (zeer) 
respon- te- traal onte-

I dent en vreden vreden 

Aan weZke afdeZing studeert u? 

Bedrijfskunde 48 31 25 41 

Iwiskunde 38 32 53 13 

iNatuurkunde 103 31 32 37 

Iwerktuigbouwkunde 106 33 35 31 

!Electrotechniek 161 33 30 35 

Scheikundige Technologie 110 34 33 30 

Bouwkunde 50 32 32 36 

Laatst afgeZ~gde examen 

~og geen P- of P2-examen afgelegd 241 29 37 34 
tussen P- of P2- en K- of K2-examen 260 31 33 36 

~a K- of K2-examen 110 45 28 37 

Leeftijd 

25 jaar of jonger 521 31 33 35 

boven 25 jaar 96 42 31 25 

WeZk werk denkt U Zater in hoofdsaak te gaan doen? 

op theorievorming gericht onderzoek 47 38 30 32 

practisch gericht onderzoek of prac-
tische toepassing 309 32 34 32 
beleidsfunctie 102 37 38 25 
onderwijsfunctie 40 23 30 43 
weet niet 105 29 33 37 

1): Zie voetnoot 1) pag. 15. 
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Vervolg tabel 36 

aantal (zeer) neu- (zeer) 
respon- te- traal onte-
dent en vreden vreden 

Is het nut van het werk voor de maatschappij voor U een beZangrijk as

pect van ~~ toekomstige werkkring? 

een van de belangrijkste aspect en 140 24 24 49 
van middelmatig belang 208 38 35 26 

een van de onbelangrijkste aspecten 253 34 36 29 

PoZitieke interesse 

zeer geinteresseerd 65 31 17 50 

~einteresseerd tot helemaal niet 
geinteresseerd 533 33 35 32 

Interesse uitsZag studentenverkiezingen 

zeer geinteresseerd 80 22 29 48 
geinteresseerd 227 31 33 36 
piet zo geinteresseerd 186 35 39 25 
~elemaal niet geinteresseerd 126 38 29 32 

Gaat U zelf stemmen bij de komende studentenverkiezingen? 

pa 371 28 34 37 
p,ee 172 41 29 29 
weet niet 74 38 41 21 

Op welke partij gaat U 8temmen? 

Ic_ntrum J 137 40 34 26 

194 19 31 49 S.V.B. 

Bent U Zid van een 8tu4ent-politieke partij? 

1::- ~ - 1 
37 16 27 54 

581 33 33 32 I 
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Vervolg tabel 36 

aantal (zeer) neu- (zeer) I 

respon- te- traal onte-
dent en vreden vreden 

Vindt U het ijveren voor meer in8praak van 8tudenten in het onderwij8-

beZeid van de T.H. een beZangrijke taak voor de E.S.M.? 

een van de belangrijkste taken 259 19 34 45 

van middelmatig belang 220 39 33 27 

een van de onbelangrijkste tak\!n 94 48 34 17 

Dienen studentengroeperingen aotief invZoed uit te oefenen op poZitieke 
aangelegenheden? 

ja, juist studenten 157 18 32 

studenten niet meer dan "burgers" 433 36 34 

Wat is in prinoipe UW houding t.a.v. toeZaatbaarheid van buiten
parZementaire aoties? 

ontoelaatbaar 32 59 25 

ongewenst 73 45 32 

toelaatbaar maar niet erg gewenst 277 35 35 

gewenst 169 24 36 

zeer gewenst 63 17 19 

Hoe vaak hebt U meegedaan aan buiten-parZementaire aoties? 

een of meer malen 192 24 29 

nooit 428 36 35 

48 

28 

13 

22 

28 

39 

64 

45 

28 

In welke mate 20U & NederZand8e burger voZgen8 U de mogeUjkheid moe ten 

hebben om de aotiviteiten van regering en voZk8vertegenwoordiging te oon
troleren? 

meer dan nu 466 30 32 38 

hetzelfde als nu 126 45 35 19 
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Vervolg tabel 36 

aantal (zeer) neu- (zeer) 
respon- te- traal onte-
dent en " vreden vreden 

Vindt u o~de en rust ove~ het algemeen gunstige eigensahappen van een 

samenteving? 

(zeer) gunstig 355 40 35 24 

geen mening, neutraal 117 23 38 38 

(zeer) ongunstig 134 23 23 52 

Hoe e~aa~t U de Nede~landse samenZeving? 

(zeer) democratisch 446 37 33 29 

(zeer) ondemocratisch 160 22 32 45 
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Samenvatting van evaZuatie van enige aspecten van de eigen onderwijssituatie 

Een derde van de studenten is over het algemeen tevreden over bet onder

wijs zoals dat nu aan de T.R.E. gegeven wordt, een derde is ontevreden en een 

derde zit daartussen. Ret grootste gedeelte van de studenten vindt dat onder

wijs voldoende aansluit bij de eigen interessen en dat het enthousiasme voor 

het vak voldoende gestimuleerd wordt (respectievelijk 55% en 64%). nit geldt 

vooral voor studenten van de afdeling Bouwkunde en studenten die niet of ma

tig in de studentenpolitiek geinteresseerd of actief zijn. 38% Van de respon

denten vindt dat ze voldoende en 36% dat ze onvoldoende zelf hun studiepakket 

zelf kunnen bepalen. 69% Van de studenten zou intensiever kontakt met staf en 

hoogleraren willen. Schriftelijke tentamens met objectieve vormen van beoor

deling (bijvoorbeeid mUltiple-choice) wordt door 42% van de steekproef de 

meest rechtvaardige vorm van tentamineren geacht, schriftelijke tentamens 

door de docent gecorrigeerd door 26%, en mondelinge tentamens door 21%, ter

wijl 9% van de respondenten iedere vorm van tentamineren onrechtvaardig vindt. 

Over het algemeen vindt men dat het onderwijs zicb meer moet richten op 

het bijbrengen van inzicht, activering van maatschappelijk-kritische stelling

name en op de ethiek van het vak. Ret bijbrengen van feitenkennis en een ge

richt.zijn op de behoeften van het bedrijfsleven worden in de eigen huidige 

onderwijssituatie als de minst urgente orientatie in de onderwijsprogramma's 

gezien. 

Opvallend is dat meningen over beoordelingen van het onderwijs een sterke 

samenhang hebben met de politieke interesse en orientatie van de studenten en 

hun politiek actief-zijn. Politiek geInteresseerde, actieve en wat meer radi

cale studenten waarderen verschillende facetten van het onderwijs over het 

algemeen lager dan de gehele steekproef en vooral zij zien als meest urgente 

doelstellingen van het onderwijs: bijbrengen van inzicht, het bevorderen van 

een maatschappelijk-kritische stellingname en aandacht schenken aan ethiek 

van het vak. 
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III. Interesse in en activiteiten gericht op onderwijsvernieuwing 

y!~~g_Z~i In welke mate volgt U (via publiciteitsmedia) de discussie over 

onderwijsvernieuwing in Nederland? 

Tabel 37 

Zie vraag 76 

zeer intensief 

intensief 

af en toe hoor of lees ik er wel eens over 

weinig 

practisch niet 

Percentages 

5 

32 

55 

6 

2 

Uit onderstaande tabel blijkt dat studenten van de afdelingen Bouwkunde, 

Scheikundige Technologie, Bedrijfskunde en Wiskunde de discussie over onder

wijsvernieuwing intensiever volgen dan studenten van de andere drie afdelingen. 

De discussie wordt verder het meest intensief gevolgd door jonge, idealistische, 

politiek-geinteresseerde, -actieve en wat meer radicale studenten. 

Tabel 38 

Het voZgen van disaussie over onderwijsvernie~ing 

Peraentages van het totaZe aantal respondenten per subgroep 

·.aantal (zeer) 
respon- inten-
dent en sief 

Aan welke afdeling studeert u? 

Bedrijfskunde 46 46 

Wiskunde 39 44 

Natuurkunde 106 30 

Werktuigbouwkunde 107 35 

Electrotechniek 162 32 

Scheikundige Technologie 111 46 

Bouwkunde 51 49 

af en 
toe -
practisch 
niet 

54 

57 

69 

65 

68 

55 

51 
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Vervolg tabel 38 

aantal (zeer) af en 
respon- inten- toe -
denten sief practisch 

niet 

Leeftijd 

25 jaar of jonger 525 39 61 
boven 25 jaar 95 26 74 

Is het nut van het werk voor de maatschappij voor U een belangrijk 

aspect van ~ toekomstige werkkring? 

een van de belangrijkste aspecten 220 48 69 
een van de onbelangrijkste aspecten 386 31 69 

Is zekerheid voor U een belangrijk aspeat van ~ toekomstige werkkring? 

een van de belangrijkste aspecten 201 28 72 

een van de onbelangrijkste aspecten 408 41 59 

Politieke interesse 

zeer sterk 66 71 29 
sterk 122 59 41 
globaal 373 28 70 
weinig 37 14 78 
zeer weinig 23 13 74 

Interesse in uitstag studentenverkiesingen 

zeer geinteresseerd 79 75 25 
geinteresseerd 230 44 56 
niet zo geinteresseerd 187 24 77 
helemaal niet geinteresseerd 128 22 76 

Gaat U self stemmen bij de komende studentenverkiesingen? 

ja 373 46 54 
nee 173 27 53 
weet niet 76 18 82. 
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Vervolg tabel 38 

aantal I (zeer) af en 
respon- inten- toe -
dent en sief practisch 

niet 

Op weZke part:ij gaat U stemmen bij de komende studentenverkiezingen? 

Centrum 140 33 66 

S.V.B. 193 55 45 

Bent U Ud 1'an een student-poZitieke pa1'tij? 

[!:e 1- ~:~ I 
86 14 

: 1 35 65 

Dienen studentengroepe1'ingen actief invloed uit te oefenen op poZitieke 

aangelegenneden? 

j a, juist studenten 157 50 50 

studenten niet meer dan "burgers" 435 33 66 
nee, studenten juist niet 26 31 70 

Vindt U net ijveren voor meer inspI'aak van studenten in het onderwijs

beleid van de T.H. een belangI'ijke taak van de E.S.M.? 

een van de belangrijkste taken 364 46 

een van de onbelangrijkste taken 213 26 

Wat is in p1'incipe OW houding t.a.v. toelaatbaa1'neid van buiten

pa1'lementai1'e acties? 

ontoelaatbaar of ongewenst 385 33 
(zeer) gewenst 235 49 

Hebt U weleens meegedaan aan buiten-parlementai1'e activiteiten? 

een of meer malen 191 56 
nooit 431 29 

53 

74 

67 

51 

44 

70 
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Vervolg tabel 38 

aantal (zeer) af en 
respon- inten- toe -
dent en sief practisch 

niet 

Vindt U "orde en rust" over het algemeen gunstige eigenschappen van een 

samenleving? 

(zeer) gunstig 356 32 68 

neutraal, geen men~ng 117 36 64 

(zeer) ongunstig 135 53 47 

Hoe eY'Vaart U de Nederlandse samenZeving? 

zeer democratisch 44 22 78 

democratisch 407 36 64 

ondemocratisch 145 43 56 

zeer ondemocratisch 26 62 39 

Mate van meningsvorming over een aantaZ algemene maatschappelijk

politieke problemen? 

o x "geen mening" bij een aantal in de 
enquete gestelde vragen over deze pro-
blemen (meer meningsvorming) 481 41 59 

een of meer malen "geen mening" bij een 
aantal in de enquete gestelde vragen over 
deze prot)lemen (minder meningsvorming) 145 27 73 

Hoe vaak leest U het redactionele aommentaaY' op politieke gebeuY'tenissen? 

practisch altijd 153 60 40 

vaak 181 42 59 

soms 213 25 74 

practisch nooit 72 14 85 
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YE~~g_~~~ Hieronder staan enige groeperingen of personen die kunnen bij

dragen aan vernieuwing en verbetering van het wetenschappelijk 

onderwij s. Geeft U aan van welke groepering U het meest verwacht 

t.a.v. onderwijsvernieuwing, door middel van een rangorde. 

Tabel 39 

Zie vraag 82 

wetenschappelijke onderzoekers van het 
onderwijs (onderwijsresearch) 

staf 

hoogleraren 

studenten 

curatoren 

parlement 

minister van o. en W. 

! gemiddelde 
rangnummers 

2.1 

3.5 

3.4 

2.7 

5.6 

5.4 

5.2 

Van onderwijsresearch verwacht met over het algemeen het meeste. Dan van de 

personen die direkt bij het onderwijs zijn betrokken: studenten, hoogleraren 

en staf. De bijdrage die men van curatoren, parlement en de minister verwacht 

ten aanzien van verbetering van het wetenschappelijk onderwijs is klein. 

YE~~g_~2~ In welke mate houden de Eindhovense studenten zich in het algemeen 

bezig met onderwijsvernieuwing? 

veel te veel 

te veel 

juist genoeg 

te weiqig 

Tabel 40 

Zie vraag 83 

percentages 

1 

2 

24 

47 

veel te weinig 15 

geen mening 11 
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Relatief veel studenten beneden de 26 jaar, studenten van de afdelingen 

Natuurkunde en Bouwkunde en idealistische en politiek-geengageerde en radi

cale studenten vinden dat de Eindhovense studenten zich (veel) te weinig met 

onderwijsvernieuwing bezighouden. Onderstaande tabel maakt dit duidelijk. 

Tabel 41 

In welke mate houden de Eindhovense studenten zich 

in het algemeen bezig met onderwijsvernieULJing?l) 

Percentages van het totale aantal respondenten per subgroep 

aantal (veel) juist (veel) 
respon- te genoeg te 
dent en veel weinig 

Aan welke afdeting studeert u? 

Bedrij fskunde 48 2 40 52 

Wiskunde 39 3 26 46 

Natuurkunde 104 5 15 73 

Werktuigbouwkunde 106 4 24 62 

Electrotechniek 163 3 25 59 
Scheikundige Technologie 109 1 24 64 
Bouwkunde 49 2 24 73 

Leeftijd 

25 jaar en jonger 523 2 24 65 
ouder dan 25 jaar 96 3 22 51 

Is het nut van het werk voor de maatschappij voor U een belangrijk 

aspect van ~ toekomstige werkkring? 

een van de belangrijkste aspecten 221 
een van de onbelangrijkste aspecten 382 

Bent U lid van een levensbeschoULJelijkevereniging? 

~:e 
1): Zie voetnoot 1) pag. 15. 

75 
534 

1 

3 

17 

28 

16 

25 

72 

56 

76 

62 
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Vervolg tabel 41 

aantal (veel) juist (veel) 
respon- te genoeg te 
dent en veel weinig 

Interesse in uitslag studentenverkiezingen 

zeer geinteresseerd 80 0 9 88 

geinteresseerd 231 2 26 67 

niet zo geinteresseerd 184 3 26 55 

helemaal niet geinteresseerd 126 5 29 50 

Gaat U zelf stemmen bij de komende studentenverkiezingen? 

Ja 372 2 21 72 

nee 173 5 29 50 

~eet niet 74 3 30 54 

Op welke partij gaat U stemmen bij de komende studentenverkiezingen? 

rentrum 
S.V.B. 

138 

195 

4 32 

12 

55 

83 

Vindt U net ~Jveren voor meer inspraak van studenten in net onderwijs

beleid van de T.H. een belangrijke taak van de E.S.M.? 

een van de belangrijkste taken 366 1 15 77 

een van de onbelangrijkste taken 209 6 39 42 

Dienen studentengroeperingen aatief invZoed uit te oefenen op poZitieke 

aangeZegenheden? 

ja, juist studenten 156 2 17 76 

student en niet meer dan "burgers" 435 3 27 58 

nee, studenten juist niet 26 8 27 58 
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Vervolg tabel 41 

aantal (veel) juist (veel) 
respon- te genoeg te 
denten veel weinig 

Wat is in prineipe UW houding t.a.v. toeZaatbaarheid van buiten

partementaire aeties? 

lontoelaatbaar 32 16 34 44 

ongewenst 70 7 34 51 

toelaatbaar maar niet erg gewenst 279 1 28 55 

gewenst 171 1 16 76 

zeer gewenst 63 0 14 81 

Hebt U wel eens meegedaan aan buiten-parZementaire poZitieke aetiviteiten? 

een of meer malen 192 2 22 71 

nooit 429 3 25 59 

In welke mate sou de Nederlandse burger volgens U de mogeZijkheid 

moeten bezitten am de aetiviteiten van regering en volksvertegenwoordiging 

te aontroleren? 

Imeer dan nu 468 1 19 68 

fhetzelfde als nu 124 3 41 44 

Vindt U '0rde en rust" over het aZgemeen gunstige eigensahappen van een 

samenleving? 

(zeer) gunstig 355 3 32 53 

neutraal, geen mening 118 2 15 69 

(zeer) ongunstig 134 I I 1 82 

Hoe ervaart U de NederZandse samenZeving? 

(zeer) democratisch 446 3 28 57 

(zeer) ondemocratisch 171 I 15 76 
I 
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De vragen die hieronder ter sprake komen hebben betrekking op eigen 

interessen in, en activiteiten ten behoeve van herstructurering van vooral 

de eigen onderwijssituatie. Omdat er in de periode van februari 1969 (toen 

de enquete werd gehouden) tot de zomervacantie van dat jaar in geheel Ne

derland en ook in Eindhoven veel activiteiten in verband met onderwijsher

structurering waren, leek het interessant te onderzoeken of de studenten 

zich zelf aan het einde van deze periode als meer of minder actief en ge

interesseerd beschrijven dan in februari. Daartoe ~s in begin juni 1969 aan 

216 Eindhovense studenten (die in februari geen vragenlijst hebben gekregen) 

een gedeelte van de oorspronkelijke vragenlijst toegestuurd (E-juni). 140 

Personen (65%) stuurden de vragenlijst goed ingevuld terug. Op enige punten 

verschilt de juni-steekproef van de februari-steekproef: in E-juni zijn 

relatief iets minder Corps-Ieden en iets meer Demos-Ieden vertegenwoordigd, 

de studenten zijn gemiddeld iets verder met hun studie (de gemiddelde leef

tijd is hetzelfde), wat meer studenten weten niet welk soort werk ze na hun 

studie zullen gaan doen en minder studenten zeggen na hun studie practisch 

te zullen gaan werken. Voor de februari-steekproef is nagegaan of deze spe

cifieke groepen meer of minder actief of geinteresseerd zijn dan de steek

proef in zijn geheel. Dit is nauwelijks het geval (corps-Ieden zijn iets 

minder actief en geinteresseerd, en snell ere studenten iets meer; de ver

schillen zijn klein en gelden maar voor enkele vragen), wat betekent dat, 

wat de hierna volgende vragen betreft, de steekproeven vergeleken kunnen 

worden zonder een grote kans op het trekken van verkeerde conclusies. 

y!~~g_2Z~ Welke uitspraak is het beste op U van toepassing? 

Tabel 42 

Vraag 97. Percentages van het totate aantat respondenten 

E-febr. E-juni 

ik ben zeer geinteresseerd in vraagstukken betreffende 
onderwijsherstructurering, en ben dan ook actief op dit 
gebied 

ik ben zeer geinteresseerd in onderwijsaangelegenheden 
maar ben niet actief op dit gebied 

ik ben niet zo geinteresseerd in onderwijsaangelegenhe
den maar ik ben gevraagd voor een functie in een stud ie
commissie of andere groepering die zich rechtstreeks met 
deze zaken bezig houdt en dat heb ik toen maar gedaan 

ik ben niet geinteresseerd in onderwijsaangelegenheden 
en ben ook niet actief op dit gebied 

6 

74 

19 

]0 

71 

3 

16 
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~!~~g_2§l In welke mate discussiee~t U met andere studenten of stafleden 

over het studieprogramma van Uw afdeling? 

Tabel 43 

Vraag 98. Peraentages van het totale aantal respondenten 

E-febr • E-juni 
. -~ 

zoveel mogelijk 7 7 

veel 23 28 

af en toe 48 49 

weinig 20 15 

zo weinig mogelijk 2 2 

y!~~g_221 In welke mate discussieert U met andere studenten of stafleden 

over de wijze waarop er in Uwafdeling beoordelingen voor ten

tamens of examens tot stand komen? 

Tabel 44 

Vraag 99. Peraentagee Van het totale aantal respondenten 

E-febr. E-juni 

zo veel mogelijk 5 2 

veel 21 30 

af en toe 47 43 

weinig 23 24 

zo weinig mogelijk 3 1 
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y!~~g_lQQl Gesteld dat er in Eindhoven werkgroepen (samengesteld uit 

studenten) zouden zijn die herstructurering van onderwijs 

zouden bestuderen, zou U daaraan willen meedoen? 

Tabel 45 

Vraag 100. Percentages van het totaZe aantaZ respondenten 

E-febr. E-juni 

in het geheel niet 33 28 

ongeveer 1 avond in de maand 35 34 

ongeveer 1 avond in de 2 weken 27 31 

ongeveer I avond per week 5 6 

2 of meer avonden per week I I 

y!~~g_lQl~~~l In welke mate zou v9lgensU in het studieprogramma zelf 

tijd moeten worden uitgetrokken voor het bestuderen en 

bediscussieran van onderwijsherstructurering? 

Tabel 46 

Vl'aag 101.a. Percentages van het totaZs aantaZ respondenten 

E-febr. E-juni 

in het geheel niet 32 24 

ongeveer een halve dag in de maand 38 39 

ongeveer een halve dag in de 2 waken 22 28 

ongeveer een halve dag per week 6 8 

2 of meer halve dagen per week 1 2 
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y!~~g_!Q!~~~l Als daarvoor in het studieprogramma zelf tijd voor zou 

worden uitgetrokken, zou U dan mee willen doen aan het 

bestuderen en bediscussieren van onderwijsherstructurering? 

Tabel 47 

Vraag lOl.h. Peraentages van het totale aantal respondenten 

E-febr. E-juni 

ja 72 71 

nee 16 19 

geen mening 12 11 

Een groot gedeelte van de studenten (iets meer dan 70%) is zeer geinte

resseerd in onderwijsaangelegenheden, maar niet actief op dit gebied. Ongeveer 

drie-kwart van hen discussieert soms of regelmatig met studenten of stafleden 

over studieprogramma en beoordelingen. 65% Zegt dat ze een avond in de maand 

of vaker mee zouden willen werken aan de bestudering van herstructurering van 

onderwijs als daarvoor werkgroepen zouden bestaan en vooral als daarvoor tijd 

in het studieprogramma zou worden uitgetrokken. 

Er is nauwelijks verschil tussen februari en juni. Voor de februari

steekproef is nagegaan welke groepen studenten meer actief en/of geinteresseerd 

zijn dan andere. De relaties tussen actief of geinteresseerd zijn en andere 

variabelen blijken systematisch te zijn, wat betekent dat als een bepaalde sub

groep blijkens een vraag meer actief of geinteresseerd is, ze dit over het 

algemeen volgens andere vragen ook is. Alle betreffende kruistabellen zullen 

dan ook niet gegeven worden. We beperken ons tot het geven van een meer alge

meen overzicht, waarin alleen vermeld wordt of een bepaalde subgroep meer of 

minder actief of geinteresseerd is blijkens elk van de zes gestelde vragen, 

zander vermelding van percentages'). 

Uit dit overzicht - hieronder gegeven - blijkt dat studenten van de af

deling Bouwkunde, jongere studenten en - alweer - idealistische, politiek ge

interesseerde, actieve en meer radicale studenten meer actief en geinteresseerd 

zijn in problemen betr~ffende onderwijsherstructurering en een grotere bereid

heid om actief te zijn uitspreken. 

t): Deze meer specifieke informatie is te verkrijgen bij de Groep Onderwijsresearch. 
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Y~!~l~!!gg_g~!_~~l~~~gl 

kolom 1: vraag 97: interesse en activiteiten 1n onderwijsaangelegenheden in 

het algemeen 

kolom 2: vraag 98: discussie over studieprogramma 

kolom 3: vraag 99: discussie over beoordelingen 

kolom 4: vraag 100: bereidheid deelname aan eventuele werkgroepen 

kolom 5: vraag IOI.a: hoeveelheid tijd in studieprogramma uittrekken voor 

discussie 

kolom 6: vraag 101.b: bereidheid deelname aan studie over herstructurering 

als daarvoor in studieprogramma tijd wordt uitgetrokken 

Tabel 43 

Zie tekst bZz. 60 en 61 

1 2 3 4 5 6 

leden van de afdeling Bouwkunde meer meer meer meer meer meer 

studenten van 25 jaar of jonger meer meer meer meer meer meer 

studenten die het nut van het geen 
~erk een belangrijk aspect vin- meer meer meer meer meer 
den van hun toekomstige werk-

verband 

ikring 

studenten die zekerheid een on-
~elangrijk aspect van hun toe- meer meer geen meer meer meer 
~omstige werkkring vinden 

verb and 

studenten die salaris een onbe-
langrijk aspect van hun toekom- meer meer meer meer meer meer 
stige werkkring vinden 

~aarmate men meer politieke in-
teresse heeft meer meer meer meer meer meer 

studenten die zelf gaan stemmen 
~ij komende studentenverkiezin- meer meer meer meer meer meer 
gen (1968) 

S.V.B.-stemmers meer meer geen meer meer meer verb and 
leden van een student-politieke 
partij meer meer meer meer meer meer 

studenten die vinden dat het 
ijveren voor inspraak van stu-
denten in onderwijsaangelegen- meer meer meer meer meer meer 
heden een van de belangrijkste 
taken van de E.S.M. is 

studenten die vinden dat stu-
dentengroeperingen actief in-
vloed dienen uit te oefenen op meer meer meer meer meer meer 
politieke aangelegenheden 
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Vervolg tabel 48 

1 2 3 4 5 6 

studenten die buit~n-parlemen-
taire acties minder ontoelaat- meer meer meer meer meer meer 
baar of meer gewenst achten 

studenten die een of meer malen 
hebben meegedaan aan buiten-par- meer meer meer meer meer meer 
lementaire activiteiten 

studenten die orde en rust min-
der gewenste eigenschappen van meer meer meer meer meer meer 
een samenleving vinden 

naarmate men de Nederlandse sa- geen 
menleving als ondemocratischer meer meer verband meer meer meer 
~ervaart 
I 
Istudenten die meer controle van I de Nederlandse burger op regering meer geen geen meer meer meer 

verb and verband 
en parlement wenselijk achten I 

naarmate men vaker het redactio-
neel commentaar op politieke ge- meer meer meer meer meer meer 
beurtenissen 1eest 

naarmate men een duide1ijker me-
ning heeft gevormd over enige a1-
gemeen maatschappelijk-po1itieke meer meer meer meer meer meer 
problemen 
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Vraag 102: Hieronder staan enige uitspraken. Wilt U een kruisje zetten voor 

ieder van die uitspraken die op U van toepassing zijn? 

Tabel 49 

Percentage van het totale aantal respondenten dat elk van de 

uitspraken heeft aangekruist 

i % 

ik besteed veel tijd en aandacht aan problemen betreffende 
herstructurering van het hoger onderwijs 8 

ik wil mijn studie in het normale tempo afwerken en heb 
daarom niet veel tijd om me bezig te houden met problemen 49 
betreffende herstructurering van het hoger onderwijs 

ik besteed mijn vrije tijd liever aan ontspanning en/of 
hobby dan aan problemen betreffende herstructurering van 53 
het hoger onderwijs 

ik zou weI actief willen zijn op het gebied van herstruc-
turering van hoger onderwijs, maar zie daartoe geen moge- 22 
lijkheden . 

ik heb een baan(tje) of functie en heb daarom weinig tijd 
om me bezig te houden met problemen betreffende herstruc- 22 
turering van het hoger onderwijs 

ik ben weinig actief op het gebied van herstructurering om-
dat ik vind dat je als student daarop toch geen invloed 9 
hebt 

ik ben weinig actief op het gebied van herstructurering van 
het hoger onderwijs, omdat ik me redelijk vertegenwoordigd 26 
acht door personen die zich daar weI mee bezig houden 

ik wil zo snel mogelijk afstuderen en houd me zo weinig mo-
gelijk met andere dingen bezig 15 

ik ben weinig actief op het gebied van herstructurering van 
het hoger onderwijs, omdat ik me niet thuis zou voelen bij 16 
de studenten, die op dat gebied weI actief zijn 

ik ben weinig actief op het gebied van herstructurering van 
het hoger onderwijs, omdat ik vind dat je als student niet 
voldoende inzicht kunt hebben in de problemen die daal~ee 21 
samenhangen 

ik besteed mijn vrije tijd liever aan culturele activitei-
ten dan aan problemen betreffende herstructurering van het 21 
hoger onderwijs 
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De vrije tijd willen besteden aan ontspanning en/of hobby en in het 

normale tempo willen afstuderen worden elk door ongeveer de helft van de 

studenten als redenen van hun weinig actief zijn gegeven. De door velen 

uitgesproken interesse (vraag 97) lijkt ons daarom van nogal vrijblijvende 

aard. Door aanzienlijk minder studenten (een vijfde - een kwart) worden 

elk van de volgende redenen genoemd: men voelt zich redelijk vertegenwoor

digd , geen mogelijkheden ~ien, het hebben van een functie of baantje, als 

student heb je geen inzicht in de problematiek en het liever besteden van 

vrije tijd aan culturele activiteiten. Opvallend is dat de percentages van 

studenten die zeggen in het normale tempo te willen afstuderen en daarom 

weinig tijd hebben voor problemen betreffende herstructurering van het ho

ger onderwijs (reden 2: 49%) en zij die zeggen zo snel mogelijk te willen 

afstuderen en zich daarom met zo weinig mogelijk andere dingen bezig hou

den (reden 8: 15%) sterk in grootte verschillen. Dit verschil is ook wat 

onrustbarend, omdat deze redenen inhoudelijk niet zo veel verschillen. 

Dit verschijnsel duidt er op, dat de respondenten de neiging hebben gehad 

die antwoorden te geven die "goed in het gehoor liggen". (Ook het verschil 

tussen uitgesproken interesse en feitelijke activiteit (vraag 97) is een 

aanwijzing voor dit verschijnsel.) Anderzijds kan men zeggen, dat de keuze 

voor die antwoorden die men sociaal wenselijk acht niet zonder betekenis is. 

Speculaties - in dit kader - over de hierboven genoemde punten laten wij 

graag aan de lezer over. 
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Samenvatting "Interesse en activiteiten gericht oe ondeY'WijsvemieUlJing" 

Over het algemeen geeft een vrij groot percentage van de studenten te 

kennen geinteresseerd te zijn in zaken betreffende onderwijsvernieuwing: 

37% van hen voIgt via de publiciteitsmedia de discussie daarover intensief 

of zeer intensief, terwijl 55% er af en toe wat over leest en/of hoort; 62% 

vindt dat Eindhovense studenten zich (veel) te weinig bezig houden met on

derwijsvernieuwing; iets meer dan 70% zegt zeer geinteresseerd te zijn in 

onderwijsaangelegenheden, en ongeveer drie-kwart van hen discussieert soms 

of regelmatig met studenten of stafleden van de eigen afdeling over het 

studieprogramma en beoordelingen. Evenwel slechts 7% van de februari-steek

proef en 13% van de juni-steekproef is actief op het gebied van onderwijs

herstructurering. 65% zegt weI actief te willen zijn (een avond in de week 

of vaker) in werkgroepen en nog meer als daarvoor tijd in het studieprogramma 

zou worden uitgetrokken; eventuele activiteiten mogen niet te veel tijd gaan 

kosten. De belangrijkste redenen waarom men niet actief is, zijn dan ook: 

men wil in het normale tempo afstuderen (49%) en de overige tijd besteedt 

men liever aan ontspanning en/of hobby (53%). 

Voor vernieuwing en verbetering van het wetenschappelijk onderwijs ver

wacht men het meest van onderwijsresearch, dan van studenten, staf en hoog

leraren en het minst van curatoren, parlement en de minister van O. en W. 

In juni ziet men zich zelf niet actiever of geinteresseerder dan in fe

bruari en men is in juni niet meer of minder bereid tot activiteiten dan in 

februari. 

Jongere studenten, studenten van de afdeling Bouwkunde en idealistische, 

politiek geinteresseerde, actieve en meer radicale studenten zijn, blijkens 

bijna aUe hier gestelde vragen, meer geinteresseerd en aetief en meer bereid 

tot activiteit gerieht op onderwijsverbetering. 
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samenvatting 

Door middel van een schrifteIijke enquete werd een onderzoek ingesteld 

naar meningen en op~n~es van Eindhovense studenten over enige algemeen-orga

nisatorische aspecten van het onderwijssysteem, maar vooral over hun meningen 

over de eigen onderwijssituatie en eigen interesse in en activiteiten gericht 

op onderwijsherstructurering. 

De steekproef (er waren 635 bruikbare ingevulde vragenlijsten) mag als 

representatief voor de T.R.E.-studenten gezien worden. 

De analyse van de gegevens heeft zich beperkt tot het berekenen van fre

quentieverdelingen en kruistabellen. Ook de rapportage beperkt zich in hoofd

zaak tot het weergeven van deze verdelingen en tabellen. 

Ruim 70% van de studenten noemt zich zelf zeer ge1nteresseerd in onder

wijsaangelegenheden. Discussies daarover in de publiciteitsmedia worden door 

92% soms of regelmatig gevolgd. Merkwaardig is dan dat 73% van hen nooit of 

nauwelijks van het rapport "Aantekeningen voor een Radenuniversiteit" had ge

hoord. Over de Nota Posthumus is men duidelijk beter gelnformeerd. Ret per

centage van degenen die zich actief noemen op het gebied van onderwijsverbe

tering is, in het licht van deze grote interesse, nogal laag: 7% in februari 

en 13% in juni; weI wil men meedoen met eventuele werkgroepen (65% een avond 

in de maand of meer), vooral als daarvoor tijd in het studieprogramma zelf 

wordt uitgetrokken. De belangrijkste redenen waarom men niet actief is, zijn: 

men wil in het normale tempo afstuderen (49%) en de overige tij d besteedt men 

liever aan ontspanning (53%). In juni is men niet meer of minder actief dan 

in februari. 

Ongeveer de helft van de studenten is principieel tegen numerus clausus, 

de andere helft stelt een of meer zware voorwaarden. 71% Van hen is tegen in

voering van maximale studieduur, maar 69% is weI voor pogingen om de studieduur 

te verkorten zonder invoering van maximale studieduur. De belangrijkste argu

menten voor pogingen tot studieduurverkorting zonder maximale studieduur zijn, 

naar de mening van de studenten, dat het onderwijs veel geld kost, wat zo ef

ficient mogelijk gebruikt dient te worden en dat studieduurverkorting zal 

leiden tot het weglaten van ballast in de studieprogramma's; het zwaarste 

argument tegen studieduurverkorting is dat de opleidingen zich in hoofdzaak 

zullen gaan richten op het afleveren van vakmensen, terwijl maatschappelijk 

verantwoordelijkheidsb~sef, het zich kritisch opstellen t.a.v. gebruik van 

resultaten van onderzoek e.d. nog minder dan nu aandacht zullen krijgen. 



- 67 -

Volgens 26% van de respondenten moeten onderwijs en onderzoek meer van 

elkaar gescheiden worden, volgens 25% minder. Student en die een functie in 

het onderwijs of in het wetenschappelijk onderzoek ambieren zijn meer voor 

scheiding dan andere groeperingen, de bet ere studenten zijn meer tegen een 

grotere scheiding. 

Beginselectie en invoering van een strakker onderwijssysteem worden, 

als methoden om tot studieduurverkorting te komen, het meest negatief ge

waardeerd. 

Over de e1gen onderwijssituatie in zijn aigemeenheid zegt ongeveer een 

derde van de studenten tevreden te zijn, een derde ontevreden en eenderde 

niet tevreden maar ook niet ontevreden. 

Het grootste gedeelte van de studenten vindt dat het onderwijs goed 

aansluit bij de eigen interesse en dat het enthousiasme voor het vak gesti

muleerd wordt (respectievelijk 55% en 64%), dit geldt vooral voor de afdeling 

Bouwkunde. Een kleiner percentage (38%) vindt dat het studiepakket voldoende 

zelf bepaald kan worden. Ook over het kontakt met staf en hoogieraren zijn 

velen niet tevreden: 69% vindt dat dit intensiever moet zijn. 

Over het algemeen vindt men dat het onderwijs zich meer moet richten op 

het bijbrengen van inzicht, activering van maatschappelijk-kritische stelling

name en op de ethiek van het vak. Men ziet het bijbrengen van feitenkennis en 

een gericht zijn op de behoeften van het bedrijfsleven als de minst urgente 

orientaties in de eigen onderwijsprogramma's. 

42% Van de respondenten vindt schriftelijke tentamens met objectieve vor

men van beoordeling de meest rechtvaardige vorm van tentamineren, 26% schrif

teIijke tentamens, door de docent gecorrigeerd, 21% mondelirige tentamens en 

9% vindt iedere vorm van tentamineren onrechtvaardig. 

Een van de meest duideIijke en opvallende bevindingen is dat opvattingen 

over onderwijs nauw samenhangen met de politieke interesse en overtuiging van 

de studenten. Politiek geinteresseerde, actieve en wat meer radicale studenten 

zijn over het algemeen beter geinformeerd over problemen betreffende onderwijs, 

zijn meer tegen invoering van numerus clausus, zijn meer ontevreden met het 

onderwijs zoals dat nu gegeven wordt, het onderwijs sluit minder aan bij hun 

interessen en hun enthousiasme wordt minder gestimuleerd, meer nog dan andere 

studenten vinden zij dat het onderwijs zich meer dan nu moet richten op het 

bijbrengen van inzicht, activering van maatschappelijk-kritische stellingname 

en op de ethiek van he~ vak; zij zijn meer geinteresseerd in onderwijsaangele

genheden, meer actief op dit gebied en meer bereid tot verdere activiteiten. 
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Opvattingen over onderwijs ZlJn ook gerelateerd aan wat men als belang

rijke aspecten van de toekomstige werkkring ziet. Naarmate men het salaris 

onbelangrijker vindt en het nut van het werk voor de maatschappij meer be

langrijk (de term idealistisch is hiervoor gebruikt) is men meer ontevreden 

met de huidige onderwijssituatie, vindt men meer dat het onderwijs zich moet 

richten op activering van maatschappelijk-kritische stellingname en op de 

ethiek van het vak, en is men meer geinteresseerd in onderwijsproblematiek, 

meer actief en meer bereid tot activiteiten op dit gebied. 

Deze bereidheid is ook meer te vinden bij jongere dan bij oudere stu

denten. 


