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Voopwoopd 

Augustus 1968 nam het toenmalige bestuur van de Eindhovense 

Studenten Maatschappij het initiatief tot het doen van een onder

zoek naar meningen van Eindhovense studenten over inspraak en 

medezeggenschap van studenten, hun opvattingen over onderwijs en 

andere thema's. 

De Groep Onderwijsresearch van de Technische Rogeschool Eind

hoven verleende haar medewerking. Deze groep is, mede door een be

stuurswisseling bij de E.S.M. in februari 1969, geheel verantwoor

delijk voor het laatste stadium van dit onderzoek, namelijk de 

analyse van de gegevens en de rapportering. 

Ret onderzoek is mogelijk geworden door medewerking van een 

groot aantal personen, van wie met name en vooral de Reer de Bie 

van het Bureau Informatieverwerking, en de Reer Moorman van het 

Bureau Registratie en Documentatie, onmisbare bijdragen leverden 

bij het samenstellen en op representativiteit controleren van de 

steekproef. 

R. Tielens 



Discussies over onderwijs, over herstructurering van universiteiten en 

hogescholen, en over de rol die studenten daarbij spelen, worden vaak ont

sierd door het gebruiken van vooroordelen en anbewezen stellingen als argu

menten door de juistheid van een bepaalde visie. Voorbeelden van veel gehoorde 

uitspraken van dit type zijn: 

- "een klein groepje links-extremistische studenten overheerst de rest 

van de studenten" - , - "een algemeen gevoel van anbehagen en ontevredenheid 

heeft geleid tot protestacties onder grate groepen van studenten" - , - "het 

is toch zo dat de huidige protestacties vaaral gevoerd worden door studenten 

die liever hun aandacht besteden aan het organiseren van rellen, dan aan hun 

studie" - , - "het is opvallend dat veel van de studenten die actief zijn op 

het gebied van herstructurering tot de beste studenten behoren" -. Deze uit

spraken kunnen gebaseerd zijn op persoonlijke indrukken, op go ed- of kwaad

willendheid, maar, wat de Eindhovense situatie betreft, zeer waarschijnlijk 

niet op systematisch verzamelde gegevens. 

Om enigszins 1n deze Ieemte te kunnen voorZ1en is 1n augustus 1968, op 

initiatief van de E.S.M. en met medewerking van de Groep Onderwijsresearch 

van de T.H.E. begonnen met de voorbereiding van een onderzoek naar meningen, 

opinies en feitelijke gegevens van de T.H.E.-studenten over enkele thema's 

die centraal staan in de discussies die momenteel aan aIle Nederiandse uni

versiteiten en hogescholen gevoerd worden: principiele uitgangspunten die 

ten grondslag Iiggen aan, of ten grondsiag dienen te liggen aan onderwijs, 

beleid van de Technische Hogeschool Eindhoven en van de Eindhovense Studen

ten Maatschappij (E.S.M.)'). 

Gekozen is voor de schriftelijke enquete als vorm waarin het onderzoek 

zou plaatsvinden. Hierover een enkele opmerking, die tevens een aanwijzing 

voor het gebruik van de gegevens inhoudt. Aan schriftelijke enquetes kleven 

enige nadelen, waarvan we de twee belangrijkste noemen: 

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

controleren onder welke condities de vragen zijn beantwoord: met hoeveel aan-

dacht heeft de respondent de vragen beantwaord, hoe goed was hij geinformeerd 

I): De E.S.M. is het overkoepelend orgaan van aIle Eindhovense studenten en 

van aIle Eindhovense studentenverenigingen. 
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over elk van de thema's; heeft hij de vragen aIleen beantwoord of samen met 

anderen, etc. Dit bezwaar geldt ook voor deze enquete. Dit is een van de re

denen waarom grote voorzichtigheid betracht moet worden bij het trekken van 

conclusies. De resultaten moeten uitsluitend gezien worden als gegevens die 

discussies kunnen richten en verhelderen. 

Op de tweede plaats is het vaak moeilijk na te gaan of de groep, waar

van men gegevens heeft, representatief is voor de gehele groep, die men wil 

onderzoeken. Aan dit punt is door ons grote aandacht besteed: 

- Er is een grote steekproef genomen: aan 795 studenten is een enquete-for

mulier toegestuurd. 

- Deze 795 studenten zijn representatief voor de gehele groep gekozen: aan 

iedere vierde student van de lijst van ingeschrevenen van de centrale ad

ministratie is een enqu~te-formulier toegestuurd. 

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

gevulde enquete-formulieren terug te krijgen: 80% is geretourneerd. 

- Deze 80% is vergeleken met de 20% van de studenten die de enquete niet 

hebben teruggestuurd, wat betreft een aantal belangrijke gegevens uit de 

centrale administratie, zoals jaar van inschrijving, religieuze gezindheid, 

studierichting, etc. Hierbij bleek dat er slechts op een punt verschil is 

tussen beide groepen: de groep die de enquete heeft teruggestuurd is gemid

deld van een wat jongere .studiegeneratie'). 

De verzamelde gegevens kunnen daarom beschouwd worden als representatief 

voor de T.H.E.-studentenbevolking. Dit betreft de enquete die in februari 1969 

is gehouden (E-febr.). 

De periode van februari 1969 tot de zomervacantie van dat jaar was voor 

de Nederlandse universiteiten en hogescholen een woelige tijd. In deze periode 

vallen o.a. bezettingen in Tilburg en Amsterdam, vonden heftige en langdurige 

discussies in heel Nederland plaats, waren er twee massavergaderingen in Eind

hoven. Een vraag die zich sterk opdrong was of de meningen en opinies in de 

periode van februari tot juni veranderd zijn. 

'): Het gemiddeld aantal jaren dat men ingeschreven is aan de T.H. is voor de 

gehele steekproef 2,6, voor de groep die de enquete heeft teruggestuurd 

2,3. Overigens blijkt deze factor nauwelijks invloed te hebben op de me

ningen over de in dit rapport behandelde thema's. 
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Om dit te onderzoeken is begin juni aan 216 Eindhovense studenten een 

gedeelte van de oorspronkelijke vragenlijst toegestuurd (E-juni). Deze 216 

studenten hebben in februari geen vragenlijst gekregen. Zij werden opnieuw 

representatief gekozen. Van 140 personen (65%) werd de lijst E-juni ingevuld 

terugontvangen. Deze 140 studenten zijn op 35 variabelen zoals leeftijd, 

godsdienst, afdeling, etc. vergeleken met de groep studenten die in februari 

de lijst E-febr. ingevuld hebben geretourneerd. De beide groepen bleken op 

enige punten te verschillen: 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 leeftijd is hetzelfde), wat meer stu

denten weten niet welk soort werk ze na hun studie zullen gaan doen en minder 

studenten zeggen na hun studie practisch te zullen gaan werken. In het ver

volg wordt aangetoond dat aIleen al op grond van deze verschillen verwacht 

kan worden dat in E-juni meer studenten positief ten opzichte van inspraak 

en medezeggenschap zullen staan. 

De analyse van de verkregen gegevens heeft zich in hoofdzaak beperkt 

tot het berekenen van frequentieverdelingen en kruistabellen. Dat betekent 

dat uitspraken gedaan kunnen worden van het type: X% van de T.H.E.-studenten 

zegt die mening te hebben, Y% die mening; er is verschil tussen (bijvoorbeeld) 

studierichtingen: in studierichting A is m% die mening toegedaan, in studie

richting B n% die mening, etc. 

De rapportage wordt ingedeeld naar thema's. Het eerste gedeelte zal 

gaan over inspraak, medezeggenschap en thema's die daarmee samenhangen, het 

tweede gedeelte over onderwijs en het derde over studentenorganisaties. De 

hoeveelheidgegevens is dermate groot, dat hier niet alles in extenso bespro

ken kan worden. 

Dit eerste interim-rapport behandelt het thema: "Inspraak en Medezeggen

schap". 
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I. Inspraak en medezeggenschap 

Inspraak is in de vragenlijst gedefinieerd als "het op georganiseerde 

wijze geraadpleegd worden van een groep. Als een bepaalde groepering in

spraak heeft over een bepaalde zaak, heeft deze groepering het recht hier

over een adviserende stem uit te brengen; de groepering die beslist heeft 

de plicht het advies Ln te winnen van de groepering die inspraak heeft." 

Medezeggenschap is "medebeslissingsrecht. De groepering die medezeg

gens chap heeft, heeft een stem bij beslissing zelf." 

Voor ieder van de in de kolommen van tabel 1 vermelde gebieden hebben 

respondenten in februari en in juni aangegeven of zij positief, negatief 

of onverschillig (waarbij ook: "geen mening") staan t.o.v. inspraak ~ mede

zeggenschap. In tabel I zijn percentages van het totale aantal respondenten 

vermeld. 

Tabel I 

PeraentageB van het totaZe aantaZ Btudenten in de antwoordaategorieen 

pOBitief~ negatief en onverBahiZZig/geen mening die be trekking hebben 

op inspraak en medezeggensahap in de in de koZommen genoemde gebieden 

samenstel- wijze gebieden benoeming benoeming ifLnancLeel-
ling v.het waarop waarop docenten curatoren prganisa-
studieprog. onderwijs wetensch. torisch 
voor een gegeven onderwijs beleid 
bepaalde wordt zich dient 
afdeling te richten 

ifebr. juni febr. juni febr. juni febr. juni febr. juni febr. juni 

!!!~!!!~ 
positief 96 95 97 97 62 70 61 72 51 63 57 64 

negatief 2 3 2 2 ]6 12 17 ]4 13 11 ]7 19 

onverschillig/ 
2 2 2 2 22 ]8 22 14 36 26 26 1 7 ~ 

geen mening 

, 

~~~~~~iS~!!!!Sh!!E 
positief 61 68 79 83 36 41 35 43 34 45 38 39 

negatief 30 22 11 9 27 30 38 31 28 21 33 36 

onverschillig/ 10 10 ]0 9 36 29 27 34 39 34 30 25 
geen mening 
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Enige opvallende punten zijn: 

a. Ten opzichte van medezeggenschap staat men in het algemeen minder posi

tief dan ten opzichte van inspraak. 

b. Studenten willen vooral invloed op het gebied~ waarbij zij het meest 

direct betrokken zijn: het onderwijs. 

c. De verschillen tussen E-febr. en E-juni zijn betrekkelijk klein. Over 

het algemeen staat men in juni wat meer positief ten opzichte van in

vloed van studenten op de verschillende gebieden. Ret is zeer weI moge

Iijk dat dit aIleen maar een gevoig is van verschillen in samenstelling 

van de beide groepen. 

Een andere vraag, die in februari en in juni gesteld w~s, luidde: "Onder 

welke voorwaarden vindt U verdere democratisering van universiteit of hoge

school, in termen van inspraak en medezeggenschap, gerechtvaardigd?" De res

pondent kan bij deze vraag meerdere antwoordmogelijkheden (zie tabel 2) aan

kruisen. Iemand die de tweede antwoordmogelijkheid heeft aangekruist zal 

waarschijnlijk ook de eerste hebben aangekruist. Toch kreeg iedere respondent 

een score: - aIleen eerste categorie aangekruist: 1 

- (eerste en) tweede categorie aangekruist: 2 

- «eerste en) tweede en) derde categorie aangekruist: 3. 

In tabel 2 zijn percentages van deze scores gegeven. 

Tabel 2 

Voor ieder del" genoemde antwoordaategoriee.n is aangegeven het peraentage 

van het totaZe aantaZ studenten dat in die aategorie een Baore kreeg 

E-febr. E-juni 

als een bepaald studieprogramma over het algemeen door de stu-
denten sneller afgewerkt kan worden en er meer en beter onder-
zoek gebeurt 35 49 

ook als verdere democratisering seen invloed heeft op de snel-
heid waarmee studieprogramma's over het algemeen afgewerkt 
kunnen worden en geen invioed op hoeveelheid en kwaliteit van 
het wetenschappelijk onderzoek 42 3] 

ook als door verdere democratisering het studieprogramma over 
het algemeen wat minder snel zou worden afgewerkt en hoeveel-
heid en kwaliteit van het wetenschappeIijk onderzoek wat min-
der zou worden 15 11 

geen mening 8 10 
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In februari ziet 57% van de studenten democratisering als doel op zich 

(15% als primair doel); voor de juni-steekproef zijn deze percentages respec

tievelijk 42% en 11%. In juni vindt een groter percentage van de studenten dat 

er voorwaarden gesteld moeten worden aan verdere democratisering dan in febru

ari (49% en 35%). 

De twee steekproeven z~Jn ook wat andere vragen betreft vergeleken: in 

juni blijkt men niet meer of minder dan in februari mee te willen doen aan 

discussies over het studieprogramma van de eigen afdeling en over tentamen-

en examennormen, of aan werkgroepen die onderwijsherstructurering zouden moeten 

bestuderen. Zowel in juni als in februari vindt men dat in het studieprogramma 

ongeveer een halve dag per maand uitgetrokken zou moeten worden voor discussies 

over onderwijsherstructurering. 

De.houding t.o.v. buitenparlementaire acties is in juni wat anders dan in 

februari. Aan beide steekproeven is de vraag gesteld: "Wat is in principe Uw 

houding t.a.v. toelaatbaarheid van buitenparlementaire acties (bijvoorbeeld de

monstraties)?" Proportionele antwoordfrequenties zijn gegeven in tabel 3') • 

Tabel 3 

Houding t.o.v. toeZaatbaarheid van buitenparZementaire acties. 

Percentages van het totaZe aantaZ respondenten 

E-febr. E-juni 

ontoelaatbaar, ongewenst 17 26 

toelaatbaar, maar niet erg gewenst 45 45 

gewenst, zeer gewenst 37 29 

In juni hebben meer studenten een negatieve en minder studenten een posi

tieve houding t.o.v. buitenparlementaire acties. Om dit te specificeren naar 

de aard van de acties is de vraag gesteld: "Welke van de hieronder genoemde 

buitenparlementaire methoden vindt U in principe onaanvaardbaar?" Tabel 4') be

vat de antwoorden in percentages. 

~)" De percentages van tabel 3 en tabel 4 lijken met elkaar in strijd te zijn. 

Uit tabel 3 blijkt een meer tolerante houding t.a.v. buitenparlementaire 

acties dan uit tabel 4. Dit is ongetwijfeld een gevolg van het feit, dat 

de in tabel 4 genoemde methoden een duidelijk illegaal karakter hebben. 

De vraag, waarop tabel 3 betrekking heeft, is algemeen en neutraal. 
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Tabel 4 

Voop iedepe buitenpapZementaipe methode is aangegeven het pepcen

tage studenten dat deze methoden onaanvaardbaar vindt 

E-febr. E-juni 

a. Collegestaking zonder over leg met de betreffende 

docent 

b. Bezetting van gebouwen 

c. Demonstratieve optocht zonder toestemming van de 

overheid 

d. Ret opzettelijk verstoren van vergaderingen en 

bijeenkomsten (b.v. door rookbommen gooien, 

zingen, etc.) 

e. Ret belachelijk maken van autoriteiten door 

pamfletten, spotprenten, etc. 

38 33 

64 49 

25 26 

77 90 

39 50 

In juni vinden relatief minder studenten bezetting van gebouwen onaan

vaardbaar dan in februari; anderzijds vindt men in juni het opzettelijk ver

storen van vergaderingen en het belachelijk proberen te maken van autori

teiten meer onaanvaardbaar. 

De in tabel 1 gegeven proportionele frequentieverdeling geldt voor de 

gehele groep studenten die aan het onderzoek hebben meegedaan. Onderzocht 

is of deze verde ling hetzelfde is voor te onderscheiden groepen. Bijvoor

beeld de totale groep is op te splitsen in mannen en vrouwen. (Dan noemen 

we het geslacht de moderator-variabele.) Voor be ide groepen kan men apart 

de frequentieverdeling bepalen en de twee berekende verdelingen vergelijken. 

Er zijn 12 indices van wenselijkheid van invloed van studenten: iedere res

pondent heeft aangegeven in hoeverre hij inspraak ~ medezeggenschap nodig 

of schadelijk acht voor ieder van de 6 in tabel 1 genoemde gebieden. Deze 

12 indices zijn in verband gebracht met 33 moderator-variabelen. Dit levert 

396 "kruistabellen" op. Ret zal duidelijk zijn, dat deze hier niet gegeven 

kunnen worden') . 

t), 
Zij staan bij de Groep Onderwijsresearch van de T.R.E. ter beschikking 

voor iedereen die ze wil bestuderen. 
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Nu blijkt in alle gevallen dat als een bepaalde groep A bijvoorbeeld 

meer positief staat t.o.v. inspraak in het samenstellen van het studiepro

gramma dan groep B, groep A ook meer positief staat t.o.v. inspraak ~ 

medezeggenschap voor aIle andere genoemde gebieden dan groep B. Voor 

iedere moderator geldt dus dat de "richting" (niet de relatieve grootte) 

van de verschillen tussen scores van verschillende groepen op 12 indices 

van wenselijkheid van invloed van studenten constant blijft. Anders gezegd: 

sommige groepen willen meer invloed dan andere en dit is grotendeels 

onafhankelijk van de vorm, waarin de invloed uitgeoefend zou moeten worden 

en van het gebied, waarop deze invloed betrekking heeft. Dit is de reden 

waarom niet veel informatie verloren gaat als de 12 scores samengevoegd 

worden tot een samenvattende index. Deze index heeft dan betrekking op 

"(on)wenselijkheid van invloed van studenten". Ze is op de meest eenvou

dige wijze berekend: iedere respondent heeft 12 scores. Deze ]2 scores 

zijn verdeeld over de antwoordmogelijkheden: 

(Invloed van studenten is): 

1. zonder meer nodig 

2. wel nuttig 

3. onverschillig, geen mening 

4. enigszins schadelijk 

5. zonder meer schadelijk 

Voor iedere moderator is per subgroep het aantal scores per antwoordmo

gelijkheid opgeteld. Daarna is berekend hoeveel percent van het totale aan

tal scores per subgroep in ieder van de 5 antwoordmogelijkheden valt. De 

betekenis van de percentages in de hieronder gegeven tabel is dus: naar

mate er voor een bepaalde groep een hoger percentage staat in antwoordcate

gorie 1 (zonder meer nodig; kolom 1) vindt men meer dat invloed van studen

ten zonder meer nodig is. Hetzelfde geldt voor de andere categorieen (kolom 

2 tIm 5). 

Betekenis van de kolommen in tabel 5: 

kolom ]: percentages van het totale aantal scores per groep in de categorie 

"invloed van studenten is zonder meer nodig" (zie tekst boven). 

kolom 2: percentages van het totale aantal scores per groep in de categorie 

"invloed van studenten is weI nuttig". 

kolom 3: percentages van het totale aantal scores per groep in de categorie 

"geen mening, onverschi11ig". 
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kolom 4: percentages van het totale aantal scores per groep in de categorie 

"enigszins schadelijk". 

kolom 5: percentages van het totale aantal scores per groep in de categorie 

"zonder meer schadelijk". 

kolom 6: percentages van het totale aantal studenten dat in ieder der aange

geven categorieen valt (bijvoorbeeld 40 in de eerste rij en zesde 

kolom betekent dat 40% der respondenten 20 jaar of jonger is), 

kolom 7: gemiddelden per subgroep op de vraag naar voorwaarden voor verdere 

democratisering (zie tabel 2). Hoe de scores, waarop de gemiddelden 

gebaseerd zijn, tot stand gekomen zijn, is uiteengezet op pagina 5. 

Naarmate het gemiddelde in kolom 7 voor een groep hoger is, ziet 

men dus verdere democratisering meer als doel op zich. 

Tabel 5 

00 00 ....-! 00 
i:l i:l ~ i:l .,... -,... 01-1 -,... 
1-1 1-1 i:l i:l 1-1 
Cl) 00 Cl) ~ Cl) i:l Cl) 
(/) i:l (/) ~ 01-1 Cl) (/) .,... --,... -,... i:l "c:/ .,... 

4-1 ,IoJ ....-! i:l 4-1 oI-J • Cl) 1-I,IoJ 
Cl) Cl) ct! ~ ~ 

Cl) Cl) ~ oI-I"c:/ ~ ct! -,... • 1-1 1-1 
.,... , 1-1 1-1 o i:l ~ 1-1 

,IoJ > Cl) u 1-1 ,IoJ > Cl) u oI-J 0 ~ u .,... 
• "c:/ ~ ,IoJ i:l ~ • "c:/ 0 .p.. 

o ~ (/) o 1-1 ::I Cl) 0001-18 > (/) 

0 • Cl) Cl) Cl) Cl) Cl) • Cl) Cl) Cl) o Cl) 
p.. oI-J > "c:/ d 00 i:lol-J>"c:/ N 1-1 >"c:/ 

A. leeftijd 

1 2 3 4 5 6 7 

tIm 20 jaar 28 32 24 10 7 40 1.77 

21 tIm 23 jaar 29 32 20 10 8 29 1.88 

24 jaar en ouder 24 31 18 12 15 30 J. 71 

B. Kerkgenootschap 

1 2 3 4 5 6 7 

R.K. 25 32 23 11 9 54 1.74 

N.H. 19 36 15 14 16 7 1.50 

Geen godsdienst 34 29 19 9 8 32 1.97 
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Vervolg Tabel 5 

~ ~ 
..-1 ~ ell .... .... ..... .... 

1-1 1-1 j:l j:l 1-1 
a) 00 a) ell a) j:l Q) 
Ul j:l Ul ell ..... Q) Ul .... _ .... . ... j:l "0 .... 

tI-j ..... ..-1 j:l tI-j ..... • Q) 1-1 ..... 
Q) a) ell ell Q) a) a) ell ..... "0 ell ell .... • 1-1 1-1 ell 1'1 .... • 1-1 1-1 o j:l ell 1-1 ..... I> a) U 1:: s: ..... I> Q) (J ..... 0 :.0: (J .... • "0 0 t'!I ' ''00 .J:).. 

~ ~ Ul 01-11'1 ::I a) 0001-11'1 I> Ul o • a) a) a) a) a) <a) a) a) o Q) 
J:).. ..... I>"O d 00 d ..... I>"O NI-I 1>"0 

c. StudiePiahting 

1 2 3 4 5 6 7 

Bedrijfskunde 29 35 14 12 10 8 1. 78 

Wiskunde 24 33 24 10 9 6 1.86 

Technische Natuurkunde 26 33 24 9 8 17 1. 74 

Werktuigbouwkunde 24 28 22 13 14 17 1. 76 

Electrotechniek 25 33 - 22 11 8 26 1.72 

Scheikundige Technologie 27 33 20 10 10 18 1.88 

Bouwkunde 47 25 15 7 6 8 1.87 

D. Aard werk na de studie 

1 2 3 4 5 6 7 

Op theorievorming gericht 
onderzoek 27 34 20 12 6 8 1.82 

Practisch gericht onderzoek, 
practische toepassing geleerde 26 31 23 1 1 9 51 1.77 

Beleidsfunctie 23 32 16 14 14 17 1.68 
\ 

Onderwijsfunctie 29 31 20 8 11 18 1.74 

Weet niet 32 32 21 7 8 18 1.90 

E. BeZangPijkheid van aontaaten met medewerkers aZs aspeat van toekomstige 

werkkring 

1 2 3 4 5 6 7 

Zeer belangrijk 29 33 21 10 7 49 1.82 

~iddelmatig belangrijk 26 31 21 11 12 44 1.70 

Onbelangrijk 20 32 22 13 13 7 1.89 
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Vervolg Tabel 5 

= E' to 
.~ .~ .u 

1-1 1-1 t::l t::l 
(!) eo (!) to (!) 
til t::l til (\j .u 
.~ -.~ .~ t::l 

~ .u ...-I t::l ~ +J • (!) 
(!) (!) to ~ ~ (!) (!) (\j .u'O 
.~ • 1-1 1-1 .~ • 1-1 1-1 o t::l 
.u > (!) () 1-1 .u > (!) () .u 0 
.~ • '0 0 .u t::l to • '0 0 . P. 
til o 1-1 eI ::t (!) eoOl-iel > til 
0 • (!) (IJ (!) (!) (!) • (!) (IJ (!) 
p..u>'O t::l eo t::l.u>'O ~ 1-1 

F. BeZangrijkheid van saZaris aLs aspect van toekomstige werkkring 

) 2 4 I 5 6 

Zeer belangrijk 23 31 24 10 1 1 39 

Middelmatig belangrijk 27 33 20 11 8 45 

Onbelangrijk 35 30 15 1 1 8 15 

G. BeLangrijkheid van nut voor de maatschppij aLs aspect van toekomstige 

werkkring 

1 2 3 4 5 6 

Zeer belangrijk 37 32 17 8 6 23 

Middelmatig belangrijk 27 32 23 11 8 35 

Onbelangrijk 22 32 22 12 13 42 

H. BeLangrijkheid van zekerheid aLs aspect van toekomstige werkkring 

1 2 3 4 5 6 

Zeer belangrijk 18 33 25 12 12 15 

Middelmatig belangrijk 26 31 24 1 1 8 42 

Onbelangrijk 31 32 17 10 10 43 

I. Lidmaatschap gezeZZigheidsvereniging 

I 2 3 4 5 6 

Corps 24 32 20 14 10 12 

Demos 29 34 19 1 1 8 10 

S.S.R.E. 31 35 17 7 10 3 

= .~ 

1-1 
t::l (!) 
(!) til 
'0 .~ 
1-1 .u 
(\j to 
(\j 1-1 

~ g 
o eI o (IJ 
>'0 

7 

1.77 

1.74 

1.87 

7 

1.93 

1.77 

1.68 

7 

1.56 

1.76 

1.85 

7 

1.77 

1.97 

1.90 
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Vervolg Tabel 5 

0.0 

I 
I:lO ...-I I:lO 

s:: s:: <II s:: 
OM OM .w OM 
lot lot s:: s:: lot 
Q.l OIl Q.l til Q.l s:: Q.l 
(J) c:l (J) til .w Q.l (J) 

OM .... .- OM s:: "tl OM 
4-i .w .-I c:: 4-i .w . Q.l lot .w 
Q.l Q.l Cd rj (!) OJ Q.l \\I .w"tl Cd Cd 

OM . lot lot M r.:: , . \.i lot 0 s:: \\I lot 
.w :> Q.l u \.i ", :> Q.l u .w 0 i! U 

OM ."tl ~ 
.w c:l (':l ."tl 

~ 
. 0- ~ (J) 0 \.i ~ (l) ';;1, ? \.i :> (J) 0 

0 Q.l OJ .:lJ ~J OJ Q.l Q.l Q.l 0 Q.l 
o-.w :>"tl c.: (./) ::: .w :>"tl ~ k :>"tl 

J. Lidmaatschap student-poZitieke part~j 
I 

.- . .~ ___ w 

! 

I 2 1 L. 5 6 7 

Lid 50 28 10 7 6 6 2.27 

Geen lid 26 32 22 1 I 10 94 I. 75 

K. Denkt U dat U zelf gaat stemmen? (studente;nl't~l'~' :':z :n in februari) 

I -j 

1 2 3 i l.. 5 6 7 
. - -- .-.... . -

Ja 31 32 2lJ 
I 

10 7 60 1.89 

Nee 22 30 21 J 1 16 28 1.61 

Weet niet 19 33 26 \3 9 12 1.62 

L. Op welke partij gaat U stemmen? 

1 2 3 4 5 6 7 

Centrum 23 32 22 13 1 1 23 1.65 

S.V.B. 39 32 J 7 8 4 31 2.05 

M. Mate van ge~nformeerd zijn over ket rapport I~~ntekeningen voor een Raden

univel'siteit" 

1 2 3 4 5 6 7 

Geheel niet of zeer summier 25 32 22 11 10 88 1.72 

(Gedeeltelijk) gelezen 
(+ discussie erover) 44 30 11 8 8 12 2.16 
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Vervolg Tabel S 

N. Bent U O'/)f3.P'hllt "Z{jemeen tevl'eden met hwt: cmde1"'u)ijll zeals a(l.t ttU gegeven 

UJOl'dt? 
; 

1 2 3 4 5 6 7 

Zeer tevreden 24 26 13 8 29 I 1.29 

Tevreden 19 32 22 14 13 31 1.57 

Neutraal 24 33 24 1 I 8 33 1. 79 

Ontevreden 36 31 18 8 7 28 1.92 

Zeer ontevreden 56 25 10 5 4 5 2.32 

Geen mening 23 29 27 7 14 I 1.83 

O. Intel'esseel't U zich in het aZgemeen VOOI' politiek? 

1 2 3 4 5 6 7 

(Zeer) sterk 34 31 16 10 9 31 1.90 

Blij f globaal op de hoogte 25 32 22 11 10 60 1.74 

(Zeer) weinig 21 30 28 9 12 10 1.69 

P. Vindt U dat studentengl'oepe1'ingen over het a~gemeen actief invloed dienen 

uit te oefenen or politieke aangeZegenheden? 

1 2 3 4 5 6 7 

Ja, juist studenten 36 32 18 9 5 25 1.97 

Niet meer dan "burgers" 24 32 22 11 10 71 1.72 

Nee, studenten juist niet 18 20 25 10 28 4 1. 75 
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Vervolg Tabel 5 

00 I 00 ...-I 00 
1=1 1=1 C\I 1=1 
.~ .~ .u .~ 

I-< I-< § 1=1 I-< 
Q) 00 Q) Q) 1=1 Q) 
til c:: til C\I .u Q) til . ~ _ ...... 

.~ 1=1 '0 .~ 
\I-l .u ""'" ::: u..; .u . Q) I-<.u 
Q) Q) C\I ttl iV QJ Q) C\I .u'O C\I ttl 
.~ . I-< I-< m S ...... . I-< I-< 0 1=1 C\I I-< 
.u > Q) <:.) I I-< 

c::1 
,w > Q) <:.) .u 0 ~ CJ 

.~ ''0 ~ 
.u '" ''0 ~ 

. p. 
~ til 0 I-< I, :::J Q)1 :>IlO I-< > til 0 

0 . iV iV f! (l) iV . iV . iV Q) Q) 0 Q) 
p..u :>-0 i c:: ':JJ'J. c: ,w :>'0 tr.e I-< >'0 

Q. Wat is in principe Uw houding t.a. v. hi.1 
.-

I ;'. '3 4 5 6 7 

Ontoelaatbaar 16 28 23 13 21 5 1.45 

Ongewenst 20 29 24 15 13 12 1.45 

Toelaatbaar maar niet erg gewenst 22 33 21 12 12 45 1.67 

Gewenst 35 33 21 8 3 27 2.01 

Zeer gewenst 46 29 I 14 6 5 10 2.23 

Geen mening 23 1 J I 40 11 14 1 2.00 

R. Hebt U weleens meegedaan aan buitenparLementaire l1.ctiviteiten? 

1 I 2 3 4 5 6 7 

1 of meer malen 37 32 17 8 5 31 1.96 

Nooit 23 32 23 12 11 69 1. 70 

S. Hoeveel moet Nederland besteden aan ontwikkelingshulp? 

I 2 3 4 5 6 7 

Meer dan nu 31 32 20 9 8 57 1.89 

Hetzelfde als nu 20 33 23 13 12 21 1.64 

fMinder dan nu 20 30 23 13 13 18 1.56 

Geen mening 29 31 22 8 9 4 I. 70 

T. In welke mate moet de Nederlandse burger de mogelijkheid hebben om de acti

viteiten van regering en volksvertegenwoordiging te contY'oleren? 

1 2 3 4 5 6 7 

Meer dan nu 31 33 19 9 8 75 1.85 

Hetzelfde als nu 15 29 25 16 15 20 1.58 
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Vervolg Tabel 5 

00 00 .-l 00 
r;: r;: (Ij s::: 

-.-4 -.-4 +-I -.-4 

'"' '"' ~ s::: '"' <U Oil Q) Q) s::: <U 
co C co (Ij +-I <U co 

--" -- ,-4 -.-4 s::: "0 -.-4 
I.i-I +-I --I C t.j...l +-I . <U 

'"' +-I Q) Q) (Ij (Ij Q) Q) Q) (Ij +-1"0 (Ij (Ij 
-.-4 . 

'"' '"' rd e ' ... . 
'"' '"' 

0 s::: (Ij '"' +-I I> <U U '"' 
+-I I> Q) U +-I 0 e u 

-.-4 ."0 
~ +-I C (Ij ."0 

~ 
. 0. ~ co 0 '"' 

::l ]J 000 '"' I> co 0 
0 . Q) (I) <1> OJ Q) . <U <U Q) 0 <U 
0.+-1 1>-0 ;:: 00 s::: +-I 1>"0 IN! '"' >"0 

U. Vindt U "orde en pust" over het aZgernf:len :1unstlg~ igensahappen van een 

samenZeving? 

1 2 3 4 5 6 7 

(Zeer) gunstig 22 31 22 13 1 I 59 1.66 

Geen mening, neutraal 29 33 23 8 7 19 1.87 

(Zeer) ongunstig 38 32 Jh 7 6 22 2.03 

V. In weZke mate moeten de resuZtaten en rrtpthoden 7'on wetensahappeUjk onder

zoek invZoed hebben op het beZeid in Nede.r2.and? 

1 2 3 4 5 6 7 

(Veel) meer dan nu 28 33 19 I 1 9 66 1.81 

Evenveel als nu 21 31 26 12 9 17 1.59 

Geen mening 27 28 26 8 10 15 1.87 

w. Ervaart U de NederZandse samenZeving aZs: 

1 2 3 4 5 6 7 

(Zeer) democratisch 25 32 22 12 10 73 1.72 

(Zeer) ondemocratisch 33 31 19 8 8 28 1.96 

x. StudiesneZheid 

1 2 3 4 5 6 7 

Langzaam 27 33 20 1 1 10 25 1. 70 

~ormaal 28 32 21 10 1 1 42 1.87 

Snel 25 32 21 1 1 9 33 1. 79 
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Vervolg Tabel 5 

OIl OIl ..... 00 
1::1 1::1 til 1::1 

-.-4 -.-4 .u -.-4 
$.I $.I 1::1 1::1 $.I 
Q) 00 Q) til Q) 1::1 Q) 
til 1::1 til tII.u Q) til 

-.-4 --.-I -.-4 1::1 "tI -.-4 
'+-I .u ..... 1::1 '+-I .u - Q) $.I .u 
Q) Q) til ~ ~ 

Q) Q) til .u"tl til til 
-.-I • $.I $.I -.-I - $.I $.I o 1::1 til $.I 
.u > Q) CJ $.I .u > Q) CJ .u 0 ~ CJ 

, -.-I - "tI ~ .u 1::1 til -"tI0 .p.. $.I 0 
til o $.I ::l Q) 000$.11:1 > til o 1:1 o • Q) Q) 

~ 
Q) Q) -Q)Q) Q) o Q) 

p...u>"tI 00 1::I.u>"tI IN! $.I >"tI 

Y. SoaiaZe status ouders 

1 2 3 4 5 6 7 

~aag 25 36 20 10 9 13 1. 78 

!Midden 28 31 20 10 10 77 1.82 

Hoog 24 33 20 14 9 10 1.60 

Z. Op weZke poZitiekepartij zou U nu stemmen? 

1 2 3 4 5 6 7 

K.V.P., C.H.U., A.R. 21 31 22 14 13 17 --
P.v.d.A., P.S.P., P.P.R., C.P.N. 37 33 18 8 5 29 --
V.V.D. 19 28 22 15 16 23 --
tD'66 28 34 20 9 8 29 --
Overige 25 25 27 13 10 2 --

Belangrijkste conclusies: 

a. De groepen die over het algemeen invloed van studenten het meest nodig 

of nuttig achten, zien in bijna alle gevallen democratisering meer als 

doel op zich; zij zijn minder geneigdvoorwaarden te stellen aan verdere 

democtatisering (dit is het geval als de percentages in kolom I en/of 2 

enerzijds en die in kolom 7 in dezelfde richting toe- of afnemen; of als 

de percentages in kolom 4 en/of 5 enerzijds en die in kolom 7 anderzijds 

in tegengestelde richting toe- of afnemen. 

b. Studenten, die invloed het meest nodig achten en democratisering van de 

hogeschool meer als doel op zich zien zijn te karakteriseren als: 

- idealistisch (tabel 5: G en S) 

- weinig belang hechtend aan een vaste orde, zekerheid, goed salaris 

(tabel 5: B, D, F, H en U) 
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- (politiek) geengageerd (tabel 5: J, K, M, 0 en P) 

- politiek links (tabel 5: Z) 

- kritisch radicaal (tabel 5: L, N, Q, R, T en W). 

c. Studenten van de afdeling Bouwkunde staan het meest positief ten opzichte 

van verdere democratisering (tabel 5: C). 

d. Leeftijd, sociale afkomst en snelheid van studeren zijn factoren die 

nauwelijks of niet samenhang vertonen met de wens tot verdere democratisering 

(tabel 5: A, X en Y). 

Ben andere vraag omtrent het verkrijgen van invloed was: "Wilt U voor 

ieder der zes genoemde gebieden aangeven op welke wijze volgens U het beste 

het recht op inspraak of medezeggenschap verkregen kan worden?" Iedere res

pondent heeft due zes antwoorden gegeven. 

De antwoordcategorieen waren: 

a. Door overleg binnen de bestaande mogelijkheden (via commissies, overleg

organen, verenigingen, etc.). 

b. Door het uitoefenen van pressie door directe acties (bijvoorbeeld college

staking, bezetting der gebouwen, discussie met docent, demonstraties, etc.). 

c. Door een combinatie van bovengenoemde methoden. 

d. Geen mening. 

Deze vraag is in februari en in juni gesteld. In tabel 6 zijn de ant

woorden in percentages gegeven. 

Tabel 6 

Peraentagea voor het totaZe aantaZ reapondenten 

samenstel- wijze gebieden benoeming benoeming financieel-
ling v.het waarop waarop docenten curatoren organisa-
studieprog. onderwijs wetensch. torisch 
voor een gegeven onderzoek beleid 
bepaalde wordt zich dient 
afdeline: te richten 

a b c d a b c d a b c d a b c d a b c d a b c d 

IE-febr. 70 3 26 0 61 8 31 0 73 2 10 15 60 3 ]7 20 56 3 15 25 58 3 14 25 

E-juni 64 6 29 1 59 8 33 0 73 1 11 14 64 4 16 ]4 53 8 18 23 57 1 19 23 
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Enige algemene conclusies: 

a. Zowel in februari als in juni meent het grootste gedeelte der studenten 

dat overleg de beste methode is om invloed te verkrijgen. 

b. Bijna iedereen heeft een mening als het gaat over onderwijs en samenstel

ling van het studiepakket. Ret percentage "geen mening" voor de andere 

gebieden varieert van 14% tot 25%. Ook dit geldt voor februari en juni. 

c. Tussen de percentages van februari en juni zijn slechts kleine verschillen 

op te merken. 

De vraag naar de geprefereerde methode om het recht op inspraak of mede

zeggenschap te verkrij gen is in verb and gebracht met dezelfde moderatoren· als 

in tabel 5 gegeven zijn. Ook hier was het in het algemeen zo dat als een be

paalde groepering A voor een bepaald gebied bijvoorbeeld overleg een betere 

methode vindt om het recht op inspraak en medezeggenschap te verkrijgen dan 

groep B, groep A overleg ook voor de andere vijf genoemcle gebieden een betere 

methode vindt dan groep B'). Dus sommige groepen voelen meer voor overleg om 

dit recht te verkrijgen dan andere groepen en dit is grotendeels onafhanke

lijk van het gebied waarvoor dit recht verkregen zou moeten worden. Daarom 

zijn de zes scores weer samengevoegd tot een samenvattende index. Riervoor 

is weer de methode gebruikt die beschreven is op blz. 8. 

Tabel 7 oevat percentages van deze index per antwoordcategorie en per 

aangegeven subgroep. 

, ) 
: Er is een duidelijke uitzondering: Van de afdelingen Wiskunde en Werktuig-

bouwkunde prefereren relatief veel studenten overleg aangaande onderwijs

zaken, maar relatief weinig studenten prefereren overleg aangaande benoemingen 

en financieel-organisatorisch beleid. Bij de afdeling Bouwkunde geldt het 

omgekeerde. 
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Tabel 7 

nOp we'l.ke wijze kan vo'l.gens U het beste inspT'aak of medezeggensahap 

veT'kY'egen WOT'den?" PeT'aentages van het totaZe aanta'l. saoX'es peT' 

aangegeven sub~T'oep in iedeT' van de 4 antwooT'daategoY'ieen 

overleg pressie comb ina- geen % van 
binnen door tie van mening totaal 
bestaande directe overleg aantal 
mogelijk- acties en respon-
heden pressie dent en 

A. Leeftijd 

1 2 3 4 5 

tim 20 jaar 60 3 21 15 40 

21 tim 23 jaar 63 5 20 12 29 

24 jaar en ouder 67 2 IS 16 30 

B. KeT'kgenootsahap 

1 2 3 4 5 

R.K. 64 3 16 17 54 

N.H. 70 2 9 19 7 

Geen godsdienst 58 5 27 11 32 

c. StudieY'ichting 

I 2 3 4 5 

Bedrijfskunde 67 2 20 J1 8 

Wiskunde 57 3 20 20 6 

Technische Natuurkunde 62 4 18 16 17 

Werktuigbouwkunde 62 3 16 18 17 

Electrotechniek 63 3 18 15 26 

Scheikundige technologie 67 2 18 12 18 

Bouwkunde 59 9 26 6 8 
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Vervolg Tabel 7 

over leg pressie comb ina- geen % van 
binnen door tie van mening totaal 
bestaande directe overieg aantal 
mogelijk- acdes en respon-
heden pressie denten 

D. Aard bie:rk na de studie 

1 2 3 4 5 

Op theorievorming gericht 
onderzoek 62 3 24 10 8 

Practisch gericht onder-
zoek, practische toepas-
sing geleerde 66 3 17 14 51 ., 

Beleidsfunctie 67 2 15 16 17 

Onderwijsfunctie 55 4 20 21 18 

Weet niet 54 7 25 14 18 

E. Betangrijkhei.d van aontaaten met medebie:rke:rs ats aspeat van toekomstige 
bie:rkk.:ring 

l' 2 3 4 

Zeer belangrijk 63 4 21 12 

Middelmatig belangrijk 63 3 17 17 

Onbelangrijk 69 2 12 17 

F. Betangrijkheid van sataris ats aspeat van toekomstige bie:rkk.:ring 

1 2 3 4 

Zeer belangrijk 64 2 16 17 

Middelmatig belangrijk 65 3 J8 14 

Onbelangrijk 58 5 28 9 

G. BeZangrijkheid van nut voo:r de maataanappij ala aspeat van toekomstige 

rue:rkk.zti.ng 

1 2 3 4 

Zeer belangrijk 55 7 30 8 

Middelmatig belangrijk 66 3 17 14 

Onbelan,rijk ' 65 2 15 18 

5 

49 

44 

7 

5 

39 

45 

15 

5 

23 

35 

42 
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Vervolg Tabel 7 

overleg pressie comb ina- geen % van 
binnen door tie van mening totaal 
bestaande directe overleg aantal 
mogelijk- acties en respon-
heden pressie denten 

H. Belangrijkheid van sekerheid als aspect van toekomstige werkkring 

1 2 3 4 5 

Zeer belangrijk 63 .' I 14 21 15 

Middelmatig belangrijk 67 3 16 15 42 

Onbelangrijk 60 4 23 12 43 

I. Lidmaatschap geselligheidsvereniging 

1 2 3 4 5 

Corps 72 3 14 12 12 

Demos 60 3 25 12 10 

S.S.R.E. 60 5 26 8 3 

J. Lidmaatschap student-politieke partij 

1 2 3 4 5 

Lid . 38 12 43 6 6 

Geen lid 65 3 17 15 94 

K. Denkt U dat U self gaat stemmen? (studentenverkiesingen in februari) 

1 2 3 4 5 

Ja 60 5 23 12 60 

Nee 70 2 J 1 17 28 

Weet niet 65 1 13 20 12 

L. Op welke partij gaat U stemmen? 

1 2 3 4 5 

Centrum 71 2 10 17 23 

S.V.B. 49 7 35 9 31 
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Vervolg Tabel 7 

overleg pressie comb ina- geen % van 
binnen door tie van mening totaal 
bestaande directe overleg aanta! 
mogelijk- acties en respon-
beden pressie dent en 

.M. Mate van getnformeerad aiJn overa net ·raapporat "Aantekeningen voora een Raden

univerasiteit 

1 2 3 4 5 

Geheel Diet of zeer 
summi.er 66 3 16 15 88 

(Gedeeltelijk) gelezen 
(+ discussie erover) 45 10 38 7 12 

N. Bent U overa net atgemeen tevraeden met net ondeMJS aoaZs dat nu gegeven 

bJoradt? 

1 2 3 4 5 

Zeer tevreden 60 0 29 12 1 

Tevreden 74. 2 9 15 31 

Neutraal 64 2 17 17 33 

pntevreden 55 7 27 12 28 

Zeer ontevreden 27 1] 51 12 5 
GeeD menitig 75 4 19 2 1 

o. Interaesseerat U aioh in het aZgemeen voora potitiek? 

I 2 3 4 5 

(Zeer) sterk 57 6 27 10 31 

Blijf globaal op de hoogte 67 . 2 15 15 60 
. (Zeer) weinig 58 2 16 23 10 

. p .• Vindt U dat studentengraoepenngen overa het atgemeen aotief invZoed dienen 

uit te oefensn op poZitieke aangeZegenheden? 

1 2 3 4 5 

J., juist studenten 52 6 32 11 25 

Hiet maer dan "burlers" 66 3 15 15 71 , 
Hee, studenten juist Diet 74 2 3 21 4 
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Vervolg Tabel 7 

overleg pressie eombina- geen % van 
binnen door tie van mening totaal 
bestaande direete over leg aantal 
mogelijk- aeties en respon-
heden pressie denten 

Q. Wat is in prinaipe tM houding t.a.v. buiten-parZementail'e aaties? 

1 2 3 4 5 

Ontoelaatbaar 75 1 2 22 5 

Ongewenst 82 1 7 J 1 12 

Toelaatbaar maar niet erg 
gewenst 68 2 13 16 45 

Gewenst 56 4 27 12 27 

Zeer gewenst 30 13 46 11 10 

Geen mening 56 0 22 22 1 

R. Hebt U weZeens meegedaan aan buiten-parZementail'e aativiteiten? 

1 2 3 4 5 

t of meer malen 53' 6 29 11 31 

Nooit 68 2 14 16 69 

S. Hseveet moet Nedel'Zand besteden aan ontwikkeZingshuZp? 

1 2 3 4 5 

Keer dan nu 60 4 23 12 57 

Hetzelfde alB nu 69 3 13 15 21 

Minder dan nu 67 'I 10 21 18 

Geen mening 51 4 25 20 4 

T. In weLke mate moet de Nedel'Zandse bU1'gel' de mogeUjkheid hebben om de aati
viteiten van l'egering en voZksvel'tegenwoo1'diging te aont1'ole1'Bn? 

J 2 3 4 5 

fMeer dan nu 60 4 22 13 7S 

~etzelfde als nu 72 1 8 19 20 



- 24 -

Vervolg Tabel 7 

overleg pressie comb ina- geen % van 
binnen door tie van mening totaal 
bestaande directe over leg aantal 
mogelijk- acties en respon-
he den pressie dent en 

U. Vindt U "orde en rust" over het aZgemeen gunstige eigensahappen van een 

samenZeving? 

1 2 3 4 5 
, 

(Zeer) gunstig 70 2 12 16 59 

lGeen mening, neutraal 56 3 25 16 19 

(Zeer) ongunstig 50 8 32 10 22 

V. In weZke mate moeten de resuZtaten en methoden van wetensahappeZijk onder

zoek invZoed hebben op het beZeid in NederZand? 

1 2 3 4 5 

(Veel) meer dan nu 64 4 19 13 66 

Evenveel als nu 64 2 13 20 17 

Geen mening 60 2 21 17 15 

w. Ervaart U de NederZandse samenZeving aZs: 

1 2 3 4 5 

(Zeer) democratisch 68 3 15 15 73 

(Zeer) ondemocratisch 51 6 30 14 28 

x. StudiesneZheid 

1 2 3 4 5 

Langzaam 67 2 15 16 25 

Normaal 61 4 21 14 42 

Snel 66 3 19 12 33 
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Vervolg Tabel 7 

over leg pressie eombina- geen % van 
binnen door tie van mening totaal 
bestaande direete overleg aantal 
mogelijk- aeties en respon-
heden pressie denten 

Y. SoaiaZe status ouders 

1 2 3 4 5 

Laag 67 2 18 13 13 

Midden 64 4 19 14 77 

Hoog 6Q 4 20 IS 10 

Z. op weZke poZitieke partij sou U nu ~temmen? 

1 2 3 4 5 

K.V.P., C.H.U., A.R. 72 2 8 18 17 

P.v.d.A., P.S.P., P.P.R., 
C.P.N. 45 6 34 14 29 

V.V.D. 75 1 6 17 23 

Dt 66 66' 4 17 12 29 

Overige 83 0 10 7 2 

Belangrijkste eonelusies: 

a. Opvallend is dat de groep studenten die het minst voor overle$ (eategorie 1) 

voelt en het meest voor pressie of een eombinatie van over leg en pressie 

(eategorieen 2 en 3) op dezelfde wijze te karakteriseren is als de groep 

studenten die invloed van studenten het meest nodig of nuttig aehten 

(tabel 5), nl. als:. 
I 

- idealistisch (tab~l 7: G en S) 

- weinig belang hecbtend aan een vaste orde, zekerheid, goed salaris (tabel 
, \ 

7: B, D, F, H' en U), 

( 1•• ).. "( ) - po 1t1ek geengagee~ tabel 7: I, K, M, 0 en P 
\ 

- politiek links (tabel ~: Z) 

- kritisch-radieaal (tab~l 7: L, N, Q, R, T en W) 

b. Relatief veel studenten/van de afdeling Bouwkunde zien pressie of overleg 
/ 

gecombineerd met pressie als een goede manier om het reeht op inspraak of 

medezeggensehap te ~erkrijgen (tabel 7: C). 
/ 
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Tenslotte is gevraagd (in februari en juni) welke groepering de studen

ten het beste kan vertegenwoordigen: "Wilt U voor ieder van de zes hieronder 

genoemde gebieden aangeven via welke groepering inspraak of medezeggenschap 

het beste uitgeoefend kan worden?" 

De antwoordmogelijkheden waren: 

a. via studievereniging (studiecommissie) 

b. via levensbeschouwelijke verenigingen 

c. via afdeling onderwijs van de E.S.M. 

d. via student-politieke groepering(en) 

e. via door de Hogeschool benoemde commissie met speciale opdracht 

f. via gezelligheidsverenigingen 

g. via N.S.R. 

h.geen mening 

Percentages zijn gegeven in tabel 8. 
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Tabel· 8 

Percentages van het totaZe aantaZ respondenten 

E-febr. E-juni E-febr. E-juni 

samenstellen van a 85 79 wijz~ waarop a 67 70 

het studieprogramma b 0 0 onderwijs b 1 0 

voor een bepaalde c 6 2 gegeven c 17 13 

afdeling d 1 3 wordt d 1 3 

e 7 13 e 10 10 

f 0 0 f 0 0 

g t 0 g 1 0 

h 2 3 h 3 4 

gebieden waarop a 52 54 benoeming a 38 43 

wetenschappelijk b 1 0 docenten b 0 0 

onderzoek zich c 6 2 c 17 10 

dient te richten d 2 1 d 1 2 

e 22 25 e 23 26 

f 1 0 f 0 0 

g 2 1 g 2 2 

h 14 . 17 h 18 17 

benoeming a 15 14 financieel- a 14 13 

curatoren b 0 1 organisatorisch b 0 0 

. c 22 22 beleid c 22 13 

d 5 6 d 5 i 4 

e 29 32 e 28 40 

f 1 0 f 0 2 

g 3 .1 g 4 1 

h 26 24 h 26 27 

Belangrijkste conclusies: 

a. Levensbeschouwelijke verenigingen, gezelligheidsverenigingen, N.S.R. en 

student-politieke partijen worden door slechta zeer weinig respondenten 

gezien ala groeperingen via welke inspraak of medezeggenschap het beste 

uitgeoefend kan worden. 
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b. Wat betreft: samenstelling van het studieprogramma voor een bepaalde af

ling, wijze waarop onderwijs gegeven wordt, gebieden waarop wetenschappe

lijk onderzoek zich dient te richten, en benoemingen van docenten vindt 

het grootste deel der studenten dat inspraak en medezeggenschap het beste 

via de studievereniging kan lopeno 

Wat betreft "benoeming curatoren" en "financieel-organisatorisch beleid" 

is het de "door de Hogeschool benoemde commissie'die een kleine meerder

heid van stemmen krijgt. 

c. Inspraakmogelijkheden via de afdeling onderwijs van de E.S.M. ziet men 

vooral bij de benoeming van curatoren en bij het financieel-organisato

risch beleid. 

d. Ook hier is het percentage "geen mening" voor onderwijszaken beduidend 

kleiner dan voor de andere gebieden. 

e. Bij nadere analyse blijkt dat de conclusies a., b., en d. ook voor iedere 

afdeling apart gelden. 

Desondanks zijn er verschillen tussen de afdelingen. Om een algemene in

druk te krijgen van de mate van geschiktheid die iedere afdeling toekent 

aan iedere genoemde groepering zijn de percentages per afdeling en per 

antwoordmogelijkheid gemiddeld over de gebieden (zie tabel 9). 

Tabel 9 

OVer de 6 gebieden gemiddeZde peroentages studenten (per afdeZing berekend), 

die ieder van de genoemde groeperingen het meest gesohikt vinden om hen te 

vertegenwoordigen 

Bdk. Wsk. N. W. E. T. B. 

studievereniging 51 40 47 43 43 42 59 

levensbeschouwelijke vereniging 1 2 1 0 0 0 0 

afd. Onderwijs van de E.S.M. 12 12 15 14 18 19 13 

student-politieke groepering 2 4 2 2 3 2 2 

door Hogeschool benoemde commissie 18 14 18 21 22 23 15 

gezelligheidsverenigingen I 0 0 0 0 1 0 

N. S. R. 1 3 2 3 1 3 1 

geen mening 11 22 17 17 16 1 1 7 

97 97 102 100 103 101 97 

Het vertrouwen in de studievereniging is het grootst in de afdeling Bouw

kunde, in de afdeling Wiskunde het laagst. In de afdeling Bouwkunde komen 

relatief het minste studenten voor die geen mening hebben, in de afdeling 

Wiskunde het meeste. 
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f. Weer zijn de verschillen tussen juni en februari over het algemeen niet 

groot. Gemiddeld over de 6 gebieden daalt het percentage dat de afdeling 

onderwijs van de E.S.M. als beste vertegenwoordiger ziet (4 a 5%), en 

stijgt het percentage studenten dat voor de "door de Rogeschool benoemde 

commissie" "stemt" (ook 4 a 5%). Ret sterkst is dit het geval voor 

"financieel-organisatorisch beleid". 
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Samenvatting van de conclusies 

Minstens de helft van de studenten wil minimaal inspraak in aIle in 

de vragenlijst ter sprake komende gebieden. Dit varieert van 97% (wijze 

waarop onderwijs gegeven wordt) tot 51% (benoeming curatoren). 

Ruimschoots meer dan de helft wil medebeslissingsrecht als het gaat 

over onderwijszaken en ruim 1/3 als het benoemingen, financieel-organisa

torisch beleid en gebieden waarop het wetenschappelijk onderzoek zich 

dient te richten, betreft. 

Deze percentages zijn 1n juni wat hoger dan in februari; tegelijk 

echter stellen meer studenten in juni voorwaarden (beter onderwijs en 

onderzoek) aan een verdere democratisering (35% in februari; 49% in juni). 

De studenten die invloed van studenten het meest nodig of nuttig 

achten zijn te typeren als idealistisch, maatschappelijk geengageerd, re

latief weinig belang hechtend aan een vaste orde, zekerheid, goed salaris, 

en ala kritiach-radicaal. 

Overleg wordt door het grootste gedeelte van de studenten gezien als 

de beste methode om invloed te verkrijgen. Gemiddeld (over de 6 genoemde 

gebieden) iets minder dan een kwart ziet pressie, of overleg gecombineerd 

met pressie, als de beste methode. Deze percentages zijn in februari en 

juni ongeveer gelijk. In juni is de houding t.a.v. toelaatbaarheid van 

buitenparlementaire acties wat minder tolerant dan in februari, vooral 

als het gaat om het opzettelijk verstoren van vergaderingen en het belache

lijk maken van autoriteiten. Minder studenten in juni dan in. februari 

vinden bezetting van gebouwen echter ontoelaatbaar. Studenten, die pressie 

of overleg en pressie als een betere methode zien, zijn op dezelfde wijze 

te karakteriseren als de studenten die invloed van studenten meer nodig 

of nuttig vinden: idealistisch, maatschappelijk geengageerd, etc. 

De studieverenigingen worden gezien als de groeperingen die het beste 

de studenten kunnen vertegenwoordigen als het gaat om onderwijs, gebieden 

waarop wetenschappelijk onderzoek zich dient te richten en benoeming docenten. 

Wat betreft benoeming curatoren en financieel-organisatorisch beleid krijgt 

de "door de Hogeschool benoemde commissie met speciale opdracht" een kleine 

meerderheid van "stemmen", Ook hier is er betl:ekkelijk weinig verschil 

tussen antwoorden gegeven in februari en juni. De door de Hogeschool benoemde 

connnissie krijgt in juni wat meer "stemmen" dan in februari, vooral als het 

gaat over financieel-organisatorisch beleid. 


