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2. Abstract 
 
Verenigingen zijn een belangrijk aspect van het maatschappelijk middenveld in Nederland. Een relevante vraag 
is daarom: welke mensen besteden hun vrije tijd aan werk dat vooral ten goede komt aan anderen? In dit 
onderzoek bestuderen we de verenigingsparticipatie van Nijmeegse studenten. We onderscheiden een vijftal 
theoretische invalshoeken die mogelijk verklaren waarom studenten bestuurlijk en/of organisatorisch actief zijn 
in zo’n vereniging. Om deze verwachtingen te toetsen, gebruiken we een steekproef van 155 studenten van de 
Katholieke Universiteit Nijmegen die lid zijn van een studentenvereniging. 
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5. Onderzoeksvraag 
 
Onderzoeksvraag Waarom is een student actief in het verenigingsleven? 
Hypothesen Men veronderstelt dat de volgende elementen een invloed hebben op de keuze om actief te 

zijn in een studentenvereniging:  persoonlijkheidskenmerken, restricties en gepercipieerde 
baten, socialisatie van het verenigingswerk, specifieke normatieve oriëntaties en 
netwerkaspecten. 

 
6. Methode 
 
Onderzoeks-
methode 

‘Studentenverenigingen in Nijmegen 1999’ is een schriftelijke enquête met gesloten vragen 
onder 155 leden van Nijmeegse studentenverenigingen. 
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Onderzochte 
groep  

Er is voor een gestratificeerde steekproef gekozen waarbij de 21 grootste 
studentenverenigingen zijn benaderd.  De contactpersoon werd gevraagd de enquêtes te 
verspreiden onder de leden.  De niet-actieve leden werden bij 13 verenigingen op een 
alternatieve manier gecontacteerd. 

Bereik Lokaal (Nijmegen, Nederland) 
 
7. Resultaten 
 
 De significante effecten voor het bekleden van een bestuursfunctie binnen Nijmeegse 

studentenverenigingen zijn extraverte studenten, weinig belastende studies, toekomstige 
revenuen van verenigingswerk zien, in het verenigingswerk actieve ouders, niet religieus en 
postmaterialistisch en veel actieve netwerkleden. 
De significante effecten voor het organisatorisch actief zijn in een Nijmeegse 
studentenvereniging zijn altruïstische studenten, weinig belastende studies, toekomstige 
revenuen van verenigingswerk zien, eerder in het verenigingswerk actief zijn en actieve 
netwerkleden. 
Een laatste deelonderzoek laat zien dat oudere, extraverte en altruïstische studenten, met 
weinig belastende studies, die toekomstige revenuen van verenigingswerk zien, die niet 
religieus en rechts zijn en veel actieve netwerkleden hebben, relatief veel uren aan het werken 
in studentenverenigingen besteden. 

  
8. Publicaties op basis van hetzelfde onderzoek 
 
/ 
 
9. Beleidsaanbevelingen 
 
Nee 
 
10. Samenvatting 
 
In dit artikel is getracht een antwoord te geven op de vraag waarom studenten in hun vrije tijd actief zijn in een 
vereniging. Gebleken is dat de in het verenigingswerk actieve studenten een specifieke groep vormen, met 
bepaalde sociale kenmerken en persoonlijkheidskenmerken. Om te beginnen zijn extraversie en altruïsme 
relevant gebleken. Beide persoonskenmerken leiden er toe dat men zich intensief inzet voor verenigingen. Van 
de sociologische aspecten is vooral de ervaren studiebelasting belangrijk. Studenten met een tijd vergende en 
intensieve studie vindt men minder vaak als actief lid in studentenverenigingen. Als een student 
arbeidsmarktvoordelen verbindt aan het doen van verenigingswerk leidt dat tot een grotere betrokkenheid bij de 
vereniging. De drie onderscheiden waardepatronen blijken vrij weinig verklaringskracht te bezitten; een 
religieuze, postmaterialistische en/of linkse oriëntatie bepaalt slechts in geringe mate het actief zijn van 
studenten. Van de netwerkaspecten blijkt vooral het aantal vrienden dat actief is in een studentenvereniging 
relevant. Dit is ook niet verwonderlijk omdat voor studenten die heel actief zijn, en dus veel tijd op een 
vereniging doorbrengen, de vriendenkring grotendeels uit de medeverenigingsleden zal bestaan. 
 
 


