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Hoeveelen welke studentenzijn voorstanderrespectievelijktegenstandervan de OV-studen-
tenkaarten waarom?Dit warenenkelevan devragendie, voorafgaandaande invoering vande
verplichteOV-kaart (januari 1991), zijn onderzochtin voorjaar 1989 bij eensteekproefvan 931
studerendenaanhetMBO, HBO enWO.
Als theoretischkaderbij deanalysevan dezevragenis gebruik gemaaktvanhet onderscheiddat
Abell maaktin kiantengroepen,kiantenfunctiesenalternatievetechno1ogie~nenvan hetFishbein
enAjzen attitudemodel.
Het bleekdestijdsdat de heift van de studerendende kaarteenonaantrekkelijknieuw produkt
vond.Dezetegenstandershaddeneenreis- envervoersgedragwaardoorzij zeerweinig openbaar
vervoerskostenmaakten.Dit kwam ofwel omdatmenweinig reisde(menwoontdicht bij ouders
enstudieplek),ofwel omdatmen wel veel reisdemaardit meteigenvervoerdeed(autobezitters
en meerijders,motor-of bromfiets).Beidegroepenzoudenerdoordeinvoeringvan dekaart, bij
ongewijzigd reis- en vervoersgedrag,financieel op achteruitgaanvanwegede korting op de
basisbeurs.Compensatievan definanci~1eachteruitgangdoorbetsubstituerenvan eigenvervoer
door openbaarvervoerwerdproblematischgeachtomdatmendebereikbaarheidvan dereisdoe-
len met openbaarvervoerals slechtbeoordeelde.Vergelekenmet de tegenstandersreisdende.
voorstandersreedsveel metopenbaarvervoerzodatzij financieci(vrijwel) quitte zoudenspelen
of erop vooruit zoudengaan.
Uit de intentiestot veranderingin reisgedragbleekdat ervooraleentoenamevanhet reisgedrag
met het openbaarvervoer te verwachtenwas in de daluren(bezoekenaanfamilie, vrienden,
recreatiedoelene.d.)enniet in despits.
Als belangrijksteconclusievan de resultatenkan genoemdwordendat wanneereenniet-ver-
plichte OV-kaartgeYntroduceerdzou zijn tegeneenhogereprijs dan de hu~digekorting op de
basisbeurs,dit beterzouhebbengespoordmetde wensenin de marktdandehuidige verplichte
OV-kaart.

1. AANLEIDING EN VERANTWOORDINGVAN HET

ONDERZOEK

1.1 Achtergronden

In november1988 werd doorde Minister van Onderwijs& Wetenschappeneenvoor-
stel tot wijziging van de Wet op de studiefinancieringaangebodenaan de Tweede
Kamer.’ E~n van de voorstellendie doorde Minister werdgedaanom op kortetermijn
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de ontstanetekortenop de onderwijsbegrotingte mitigerenbetrofhet verstrekkenvan
eenvoorzienin~voor het reizenperopenbaarvervoer(de OV-studentenkaart)en het
afschaffenvaade huidige reiskostenregeling.Tevenswerdvoorgesteldomtegelijk met
de invoering van de OV-kaart, de basisbeursvoor studerendenmet enkele tientallen
guldensper maandte korten. E~n en anderzou voor het Rijk eenbesparingkunnen
opleverenvanrondde 176 miljoenguldenperjaar.

De toetsingvan de uitvoering van demaatregelenop financi~1een logistiekeaspecten
berustteindertijd bij de Informatiseringsbankte Groningen. Op het momentdat de
Minister zijn plannenmet betrekkingtot de OV-kaartbekendmaakte,beschiktede
Informatiseringsbankechterover onvoldoendeinformatie en had zij weinig zicht op
hoe van de kant van studentengereageerdzou gaanwordenop de invoering van de
OV-kaartende daarmeegepaardgaandewijzigingen in hetbeurzenstelsel.
In december1988 werddaaromdoor de Informatiseringsbankopdrachtgegevenvoor
eenonderzioeknaardehoudingen,acceptatieen gedragsintentiesvanstuderendenbij
de invoering van de OV-jaarkaartvoor studerenden.Dit onderzoekvond plaats in bet
eerstekwartaal van 19892. In dit artikel wordenenkele saillante resultatenvan bet
onderzoekbesprokenin het liclit van de gekozenopzet. Eenvolledig verslagvan bet
onderzoekis te vindenin Pruyn,SmidtsenWaarts(1989).

1.2 Devraagstellingvan hetonderzoek

De voorgesteldemaatregelenkomen hieropneer:aanelke studerendedie eenbasis-
beursontvangt,wordt eenOV-kaartterbeschikkinggesteldwaarmee-gratisgereisdkan
wordenmet alle vormen van openbaarvervoer(trein, tram,bus en metro). Invoering
van eendergelijkeOV-kaartmaaktbet stelselvan reiskostenvergoedingenvoor thuis-
wonendestudentenoverbodig.Daarnaastis voorgesteldde basisbeurste verlagenmet
eenbedragvanf 41,65permaandvoor thuiswonendestudentenenmet eenbedragvan
f 62,50 per maand voor uitwonendestudenten.Dat de maatregelenin onderlin-
ge samenhangdienente wordengezienblijkt uit de Mernorie van Toelichting,waar-
in gesprokenwordt over ‘verlaging van basisbeursen normgedraglevensonderhoud
met tegenwaardeOV-jaarkaart’. Naarschattingzullen in de komendevijf jaargemid-
deldpermaand520.000studentenin aanmerkingkomenvooir deOV-kaart.

Deprobleemstellingis in drieonderzoeksvragengeformuleerd:
1. Welke houding(en)hebbenversehillendegroepenstuderendenten aanzienvan de

OV-kaart?Wat ziet men als belangrijkstevoor- en nadelenen hoeweegtmen deze
tegenelkaaraf?

2. Welke veranderingenin bet reisgedragvan studerendenzijn te verwachtenals
gevoig van invoeringvande OV-kaart?Hangeneventueleveranderingensamenmet
despecifiekeomstandighedenwaarin destudentzichbevindt?(bijvoorbeeldafstand
woonadres-studieadres;wel/geenautobezitetc.).

3. Zijn erproblemente verwachtenin de sfeervan protest en fraude naaraanleiding
van invoering vande OV-kaart?Op welke wijze(n) kunnenbezwarenvan studeren-
dentot uitdrukking wordengebracht?

Devragenwaaropdit onderzoekantwoordtrachtte vindetLverwijzenalle naarde wijze
waaropstuderendenzoudenreagerenop de invoering van de OV-kaart. Dezereactie
valt uiteenin een(niet observeerbare)attitudecomponenten eengedragscomponent.
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Attitudes (houdingen)zijn in dit verbandondermeervan belangomdat zij aankno-
pingspuntenkondenbiedenvoor eengerichte voorlichtingsstrategie:indien men zou
wetenop welke overwegingende acceptatievan of weer:standtegende OV-kaartbe-
rustteen bij welke studenten,danzou dit wellicht enigeindicatie kunnenbiedenvoor
de boodschapwaarmeede doelgroep(en)benaderddiende(n) te worden. Wat bet
gedragvan studerendenten aanzienvan de OV-kaartbetreft dient men zich te reali-
serendathet bij eventueelprotestenfraude,maarook bij veranderingenin het reisge-
dragging om toekomstiggedrag,datzichop bet momentvan de gegevensverzameling
(v66r invoering van de kaart) niet liet registreren.Er is derhalvegekozenvoor een
opzetwaarbij nagegaanwordt welkegedragsintentiesbestondenbij studerenden.

2. THEORETISCHEBENADERING: DE OV-KAART

ALS ‘NIEUW PRODUKT’

2.1 Versehillendekiantengroepenenflrnctieswaarin deOV-kaartkan voorzien

Bij de analysevande acceptatie,mogelijke weerstandenen gedragsveranderingendoor
de afnemersgroep,zijn wij uitgegaanvan de gedachtedat de OV-kaart te beschouwen
is als een ‘nieuw produkt’ van eenonderneming.3Het onderscheidendevan hetonder-
havigeproduktaanbodten opzichtevanbetgebruikelijkeproduktaanbodin de markt is
dat de afnemersniet in vrijheid kunnenkiezen,maargedwongenwordende kaartte
kopen.Men kan in dit verbandtweecategorie~n‘kopers’ onderscheiden:
i) ‘Kopers’ die, alles afwegende,de kaartzoudenkopenin de situatievan vrijheid om

al danniet te kopen.Onderdezegroepbestaatuiteraardeenhogeacceptatiegraaden
zij zullenweinig weerstandenhebbentegende kaartals zodanig.Dezegroepvalt te
typerenals de ‘voorstanders’.

ii) ‘Kopers’ die, alles afwegende,de kaartniet zoudenkopen in de situatievan vrije
keuze.Onderdezegroep kan men een lage acceptatievan en meerweerstanden
tegende kaartverwachten(de‘tegenstanders’).

De vraagis welke studententot groepi) en welke tot groepii) behoren;hoede afwe-
gingentot standkomenenop welke wijze dezemogelijk te beffivloedenzijn.

Analysevan de kopersgroepzon zich in eersteinstantiedienente richtenop bet gene-
rerenvan eentaxonomievankiantengroepen,kiantenfunctiesen altematievetechnolo-
gie~n (Abell, 1980).Om zicht te krijgen bij welke groepenvan studentenzich moge-
lijke problemen gaan voordoenis bet noodzakelijkom een genuanceerdbeeld te
krijgen van verscbilLendekiantengroepenbinnen detotale kopersgroep.Met namebet
criterium ‘alles afwegende’is in dit verbandbelangrijk. In de afwegingvan de kiant
spelenmee:a) de behoeftenen wensenten aanzienvan vervoer.Dit kan op verscbil-
lendefuncties betrekkingbebben,bijvoorbeeldbetdagelijks op en neerreizentussen
woon-en studieplek,maarwellicbt ook betbezoekenvan familie, vriendenenkennis-
sen,of bet makenvan recreatievetrips door Nederlanden daarbuiten;b) de afweging
tussenverscbillendetechnoIogie~ndie menzou kunnengebruikenom in de functie te
voorzien. Bij woon-studiereizenkan de afwegingbijvoorbeeLdspelentussende fiets,
de auto of betOV, terwiji de afwegingbij recreatievefunctiesanderskan zijn, bijvoor-
beeld tussen liften en trein. Ook zou men kunnen besluiten niet in de functie te
voorzien,geziende prijs endete nemenmoeite.
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Een potentii~1ekiant zal in zijn afwegingverschillendefunctiesvan de kaart afzetten
tegende alternatievetechnologie~ndie hem ter beschikkingstaanen hierbij tevensde
prijs betrekken.Prijs, niet alleenin strikt_monetairezin (‘de kaartkost mij f 62,50per
maand’),maarook in niet-monetaire(psychologische)termen(‘de kaartkost wachttij-
den,afschaffingvan de auto’). Kem vande gedachteis dat bet aante bieden ‘produkt’
niet de fysiekeOV-kaartis en tevensniet vaststaat.Het ‘pi~odukt’ is daarentegenvaria-
bel, namelijk eensamenstelvan]hncties die door potenti~1ekopersop eenbepaalde
wijze wordt gepercipieerdendusperindividu verschillendzalzijn.

2.2Acceptatievanen weerstandentegenvernieuwingen

Acceptatievan enweerstandentegende invoering van eennieuwprodukt,hier de OV-
kaart, vallen te onderseheidenin houdingen(attitudes)en gedragingen.Gedragingen
zijn bijvoorbeeLd:actievoerenvoor of tegende invoering,brievenschrijvennaarpoli-
tieke vertegenwoordigers,bezwaarschriftenindienen,de kaart(weigeren)aan(te) vra-
gen of op (te) halen, of zelfs misbruik makenvan de kaart. Duidelijk wordt dat de
gedragsmogelijkhedenvoor studentenzeergevarieerdkunnenzijn en, in het bijzonder,
het uitdrukking gevenaanongenoegensmet de kaartvoor betbeleiden de uitvoering
daarvannadeligkanzijn.
In bet acceptatieprocesten aanzienvan vernieuwingeni~ cen aantalfasen te onder-
scheiden(Rogers,1983; Kok, 1985). De eerstefasen in hetprocesv~n acceptatiebe-
treffen de kennisover de innovatie en bet begrip ervoor. Eenvolgende fase in bet
acceptatieprocesbetreft de houding tegenoverde innovatie. Een positieve bouding
tegenover-devernieuwingis nen voorwa~devoor de acceptatieervan.De Iaatstefasen
in bet acceptatieprocesbetreffenbetproberenen een (eventuele)grootscbaligeimoc-
ring vande vernieuwing.

Voor wat betreft de voorgesteldemaatregelenrond de OV-kaart wasop bet moment
vanonderzoekin betacceptatieprocesde ‘boudingsfase’bereikt.De meestestudenten
haddenreedskunnenhoren over de plannenmet betrekkingtot de OV-kaart. Onder
meerop basisvan de berichtgevingin de mediazal reedseen(voorlopige)menings-
vormingzijw-opgetreden.Reactiesvanstudentenzijdegavenechterslechtseenindicatie
vanbet feit dat de meningensterk verdeeldwaren.

2.3Het metenvan eenhouding:hetattitudemodelvanFishbein

Het attitudemodelvan Fishbein(1963)iiieeft gediendals conceptueelkadervoor een
deelvanbet hierbesebrevenonderzoek.Dit model bouwt voort op de opvattingdat de
houding van mensenten aanzienvan eenbepaaldestimulusof bepaaldgedrag is
gebaseerdop eenrationeleafwegingvandevoor- ennadelenervan.Houdingen(ofatti-
tudes) zijriT g~baseerdop overwegingen(‘beliefs’) en waarderingen(‘evaluations’).
Overwegingenzijn inschattingenvan consequentiesvan gedrag(in dit geval bet aan-
vragenenophalenvan eenOV-kaart) zoals:goedkopere(en dusuitgebreidere)reis- en
transportmogelijkbeden,bet leveren van een bijdrage aan een schoner milieu, de
mogelijkheid om tijdens reizente studeren,maar tevenslangererei7stijden, inperking
vandeindividuelekeuzevrijheiden ongerieflijkervervoer.
Waarderingenzijn oordelenoverde ingeschatteconsequentiesin termenvan goedof
slecht.Zo kan iemandde overweginghebbendat bet in betbezit hebbenvaneenOV-
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kaarttot gevoigheeftdatje meerkunt reizentijdensje studie:echtersommigenzullen
dat heelgoedvinden,anderenneutraalof zelfs sLecht.
Belangrijk is dat eenhoudingpasbetekeniskrijgt in de zin vaneenpreferentie:hetene
altematiefbeterof slechtervinden danbet anderealtematief.Het is denkbaardat ab-
soluut genomeniemandshouding ten opzichte van de OV-kaart negatief is, maar
zijn/haarhoudingtegenovereenanderaltematief,bijvoorbeeldhethuidige stelsel van
reistoeslagenop debasisbeurs,nog negatiever.In eenonderzoeknaarhoudingmoet die
vergelijkingvanaltematievenopgenomenzijn.

2.4De relatie tussenhouding(attitude) engedrag(acceptotieofverzet)

De houding beYnvloedt het gedrag.Echter wanneeriemandtegen de OV-kaart is,
betekentdat niet zondermeerdat dezepersoonzichgedraagttegen(invoeringvan) de
kaart,of het systeemfrustreertdoormiddel van misbruik of het indienenvan bezwaar-
schriften.Er zijn driebarri&estussenalgemenehoudingengedrag:
I. De houdingtegenovereenalgemeenverschijnselis andersdan tegenovereenspeci-

fieke gebeurtenis.lemandkan bestvoor de stimulering van het gebruik van open-
baarvervoerzijn, maartoch zich verzettentegende plannenvanhet Ministerie ten
aanzienvan de OV-kaart. In zo’n gevalkunnenbijvoorbeeldnadelenals verliesvan
individuelekeuzevrijheidbij vervoereenmeerdoorslaggevenderol spelen.

2. De eigen houding van eenpersoonis een factor die bet gedrag beffivLoedt. Een
anderefactor is de socialenorm: wat vinden voor de persoonbelangrijkeanderen
dat hij/zij moet doen.lemandkan ondanksde negatievehouding ten opzichtevan
eenOV-kaart, die kaartmisschienwel accepterenals bijvoorbeeldouders,de eigen
partner,of medestudentenzeerpositiefoverde kaartzijn. In hun theorievan berede-
neerdgedrag is door Ajzen & Fishbein (1980) expliciet aandachtgeschonkenaan
socialenorminvloedenop individueelgedrag.

3. Het is voor iemandniet altijd mogelijkof voordelighet voorgenomengedragook te
effectueren.Na invoering van de kaart zullen de mogelijke gedragsconsequenties
vooral saillantkunnenzijn onderdie studentendie de OV-kaartals (extreem)nega-
tief ervaren.Maarook voor dezemensengeldt dathetscalaaangedragsalternatieven
om uitdrukkingte gevenaanhun ongenoegenbeperktis. Bovendiengeldtdat aande
keuzevoor het gedrageenkosten-batenafwegingvooraf sal gaan,die uiteindelijk
ertoekanleidendathoudingenen gedragvoor de buitenstaanderniet geheelconse-
quent(lijken te) sijn.4

In het licht vanhet bovenstaandedienthet ondersoekuit te wijzen op welke afweging
van voor- ennadelengedragskeusesgebaseerdzijn, en welkede invloedvan de sociale
normenis.

2.5Het onderzoeksmodel

In figuur I is het ondersoeksmodelweergegeven.Het model bestaatuit een aantal
blokken die verondersteldworden in eencausalerelatie te staan.Geheel links in het
model staandepersoonskenmerkenensituatiekenmerkenvan de studerende.Dezeva-
riabelensullen naarverwachting,samenmet milieu-overwegingen,het reis- en ver-
voersgedragbepalen.5
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Het reis- envervoersgedragop sijn beurtsal bepalendsijn voor de reiskostendie per
maandenpervervoermiddel(eigenvervoervergelekenmetopenbaarvervoer)gemaakt
worden.
Als gevolg van de OV-reiskostendie eenstuderendemaakt, de verlaging van de
basisbeursen de afschaffingvan de reiskostenvergoeding,sal eenpositiefof negatief
financiecisaldo bij invoering van de kaartresulteren.Het financieelsaldo is echter
geenonveranderbaargegevenmaarkan door de studerendeself beinvloedworden.
Immers,nainvoering vande kaartkande studerendeeenanderreis- en vervoersgedrag
kiezen,met hetdoel financieelquitte te spelendan wel financieelvoordeelte behalen.
Hoewel verwachtkanwordendateenpositieverfinancieelresultaatsamengaatmet een
positieverehouding, hoeft eennegatieffinancieel saldo niet pers~ te leiden tot een
negatievehoudingtegenoverde kaart. Immers,het huidige reisgedragis wellicht be-
wust beperkt vanwegede kosten die daaraanverbondenzijn. Met de komst van de
kaart kan men nu eindelijk reisenwat men voorheenuit kostenoogpuntvermeed.Er
hoeftdanook geenvolledige positievesamenhangte bestaantussenfinancicelsaldoen
houdingtegenoverdekaart. Op vergelij~barewijse kan de relatietussenhet financi~le
saldoende maximalepi-ils die men bereidis voor de kaartte betalenbeschouwdwor-
den.

Centraalin het model staatde houdingtegenoverde kaart.Desehoudingwordt geme-
ten met eendirecte vraagen met eensamengesteldemeting volgenshetFishbeinen
Ajsen model.Naastdesetweemetingensal de sterktevan de voorkeurvoor eenOV-
kaartook tot uiting komen in de maximaleprijs die menbereid is te betalenvoor de
kaartindien mendesevrij soukunnenkopen.Verder is bij de vorming van de attitude
ten aansienvan de OV-kaart het feit dat de invoeringsniaatregel(inclusief de voor-
gesteldekortingen op de basisbeurs)eenverplicht karakterheeft, waarschijnlijkseer
belangrijk.Het hierdoorgepercipieerdecontroleverliesmet betrekkingtot reisen,maar
ook de vanbovenopgelegderestricties,in de verdelingvanhet inkomenvan studenten
overbestedingscategorie~n,kandehoudingaansienlijkbeYnvloeden.
Zoalshet model aangeeftbestaatdeverwachtingdatde houdingtegenoverde kaartop
sijn beurtbepalendis voor de waarschijnlijkheidomte protesterenen/ofom misbruik

Figuur 1. Het onder:oeksmodel.
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te makenvan de kaart. Het verbandtussende houdingen de intentiesom meerte
reizen dan wel om meermet het OV te gaanreizen(substitutie eigen vervoer door
openbaarvervoer), is minder duidelijk. Immers, bet is niogelijk dat ook studerenden
met eennegatievehoudingvanplan sijn meerte reisenenmeermet bet OV te reisen,
omdat dit voor hen de enigemogelijkheid kan sijn om er financieelvoordelig uit te
springen.

Tot nu toe sijn slechtsde indirecte, elkaaropvolgende,aspectenbesproken.Hiermee
wordt bedoelddat een persoons-of situatiekenmerkeffect heeft op de houding via
allerlei tussenliggendevariabelen.Er zijn echterook nog directeeffectenmogelijk. Zo
kan bijvoorbeeldeenspecifiekegroep studerendennegatieftegenoverde kaart staan,
Los van deconsequentiesdie de kaartheeftvoor henself,omdat men bijvoorbeeldbet
verplichtekaraktervande kaartsodanignegatiefbeleeftdatdit de persoonlijkevoor-
of nadelenoverheerst.In figuur 1 kunnendesedirecte effecten weergegevenworden
doorpijlen rechtstreeksvan hetblok met persoonskenmerkennaarde blokken houding
en gedragsintentieste trekken. Ten behoevevan de overzichtelijkheidvan de figuur
sijn desepijien niet weergegeven.In deanalysesis met dezedirecteeffectenechterwel
rekeninggehouden.

3. METHODE VAN ONDERZOEK

Het ondersoekis in drie fasen uitgevoerd.In december1988 is eenpilotondersoek
gehouden,gevolgddoor een testondersoekin januari 1989. I-let ho6fdondersoekbe-
stonduit eenmondelingafgenomenvragenlijstondereen steekproefvan 931 studen-
ten.Het veidwerkvoor het hoofdondersoekis in februari/maart1989 uitgevoerddoor
eenonafhankelijkmarktondersoekbureau(NIPO).

Het pilotondersoekbestonduit openvraaggesprekkenvan ongeveereen uur met 48
studerenden,verdeeldnaaronderwijstypeen woonsituatie.Het bleekdat de bereidheid
vanstudentenom meete werkenaaneenondersoeknaarde OV-kaarthoogwas. Wat
de inhoudvande vragenbetreft bleekeengrotebetrokkenheidvan derespondententij-
densbet interview (menwas serieusbereidna te denkenoverhet eigenreis- en ver-
voersgedrag,de voor- en nadelenvan de kaarte.d.). In het testondersoekvanjanuari
sijn in totaal 42 proefenqu~tesafgenomen.Opnieuwbleekde responsbereidheidgoed;
bet interviewduurdegemiddeld45 minutenende lengtegafnauwelijksproblemenwat
betreft de motivatievande respondenten.Op basisvande resultatenis de uiteindelijke
vragenlijstop diverseplaatsenaangepast.

3.1 Steekproefprocedure

Dedoelpopulatievoor hetondersoeknaarde OV-kaartkanals volgt omschrevenwor-
den: Alle studerendenin hetMBO, HBOen WO die eenbasisbeursontvangenin het
kader van de wet Studiefinancieringen een verwachteeinddatumvan afstuderen
hebbenna 1 januari 1990.6
Als steekproefkaderis gekosenvoor bet adressenbestandvande Informatiseringbank.
Gesiende ondersoeksdoelstellingenen de beschikbareinformatie in bet adressenbe-
stand,lag stratificatievan de steekproefvoor de hand.Van de mogelijke stratificatie-
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variabelenleken onderwijstype(MBO, HBO, WO) en woonsituatie(Uit, Thuis) het
meest relevant. Vanwegede seer grote omvang van hetbestandstuderenden(ruim
600.000)bleekhet indelenvan hetvolledige bestandnaarde onderwijstypeen woon-
situatietechnischtecomplexzodatgekosenis vooreenprocedurein twee-stappen:
1. Trekeenloevalssteekproefvangroteornvanguit bet totale bestand(n = 35.000);
2. Trek daamauit desesteekproefopnieuweensteekproefdie is gestratificeerdnaar

onderwijstypeen woonsituatie (6 strata) en met een sodanigeomvang dat er
ongeveer1000effectieveinterviews~ehoudenkunnenworden.

3.2 Veldwerkperikelen:Nietbereikbaar,overdekkingen non-respons

De respondentensijn telefonischbenaderdvoor het makenvan eenafspraakvoor het
mondelingeinterview. Van de gestratificeerdesteekproefvan n = 3800 kon bij 1450
respondentengeentelefoniselicontactgelegdworden(d.i. 38%): ofwel eris totaalgeen
contactgeweest(so’n 350 keer: bijvoorbeeldgeengehoorof telefoonafgesloten),of-
wel men kon de juiste persoonniet bereiken(1100 studerenden),bijvoorbeeldomdat
deseniet binnenenkeledagenaanwesigwas omgeYnterviewdte worden,verhuisdwas
met onbekendtelefoonnummer,of omdatde persoonvolstrektonbekendwas.
Devraag is of de otibereikbaarheidvan 38% vande steekproefde generalisatievan de
steekproefresultatenin gevaarbrengt. Waarschijnlijkis dit gevaarbeperktomdat het
niet aannemelijkis dat er eendirecte relatiebestaattussenhetniet vindbaarzijn en de
meningoverde OV-kaart.

Bij de 2351 adressenwaareencontacttot standkwamis nagegaanof de studerendeaan
de screeningseisenvoldeed.Bij 843 (36%)bleekdit niet het geval te sijn omdatmen
geenbasisbeursontving (4%), men niet alaneenMBO, HBO of WO instellingstudeer-
de (8%)ofomdatmen verwachttev66r 1 januari 1990 aftestuderen(24%).
Uit de screeningblijkt dat bet steekproefbestandaansienLijkruimer wasdande doel-
populatie: het bestandbevatteelementendie niet tot de doelpopulatiebehoren.Dii
wordt overdekkinggenoemd.Steekproeftechnischgesien levert dit geenproblemen.
Geselecteerdeelementendie niet tot de doelpopulatiebehorenkunnenachterafver-
wijderd wordenuit de steekproef(siebijvoorbeeLdKerstenenBethlehem,1982).
Veldwerktechnischbrengt eenoverdekkingvan deseomvang echtereengrote hoe-
veelheidextrawerk en derhalvehogereondersoekskostenmet sichmee.In totaal heeft
de onvoorsienegrootte van de overdekkingde veldwerkkostenmet so’n 10% ver-
hoogd. Eeh deel van de problemenis ontstaandoordathet adressenbestanddat werd
nangeleverdabusievelijk de aanvragersvan een basisbeursbetrof in plaats van de
ontvangersyan eenbasisbeurs.Omdateendeelvande_aanvragersuiteindelijk niet gaat
studerenof geenrechtblijkt te hebbenop eenbasisbeurssijn desepersonenuiteraard
moeilijk bereikbaarof voldoen seniet aande screeningseisen.Daamaastbleekdat door
de grotemobiliteit van de ondersoeksgroepde op de aanvraagformuliereningevulde
adressenentelefoonnummersverouderdwaren.

Indien eenstuderendeaande screeningseisenvoldeedis hun medewerkinggevraagd.
Dezemedewerkingwerdverleendin 65% vande gevallen.De non-responsbestonduit
studerendendie hun medewerkingweige~den(15%), danwel te kennengavendat men
weliswaarbereidis meete werkenaanhet ondersoekdoch niet bereikbaarwasop het
woonadrestildensde veldv~’erkperiode(21%).Dit Iaatstepercentageis vrij hoog omdat
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per respondentmaximaal~n weekbeschikbaarwas voor hetmakenvan eenafspraak
en de ondersoeksgroepmobiel en uithuisig is. Het vrij geringe percentageechte
weigeringenin het ondersoek(15%) toont de grote responsbereidheidvan de respon-
dentenen is eenindicatiedat generalisatievan de resultaten niet tot groteproblemen
leidt.
Het non-responspercentageverschildeniet veel tussende strata,alleenvoor de groep
uitwonendeMBO’ers is hetpercentageduidelijk hoger(48%). Dit maakteeenherwe-
ging van de resultatennoodsakelijk.In het navolgendesullenderesultaten,na weging,
vermeldworden.

4. DE FINANCIELE POSITIEVAN STUDERENDEN

Definanci~1econsequentiesbij de invoeringvande OV-kaart,alsmedehetreis- enver-
voersgedraghangenmedesamenmet de actuele financi~1epositie van studerenden.
Daaromis in de vragenlijsteenaantalvragenopgenomenomde inkomstenbronnenvan
studerendenvast te stellen en de hoogte van het inkomen te bepalen.De volgende
inkomstenbronnensijn onderseheiden:
— inkomstenuit de studiefinanciering(basisbeurs+ aanvullendebeurs+ rentedragende

Lening+ reiskostenvergoeding);
inkomstenverkregenvan ouders(in geld,niet in natura);

— inkomstenuit eventuelestages(inclusiefeventuelereiskostenvergoeding);
— inkomsten uit bijbaantjes (bijvoorbeeld student-assistentschappen,krantenwijk,

vakantiewerk);
— overigeinkomsten.
Per inkomstenbronis respondentengevraagdaan te gevenhoeveelsij per maanduit
desebron (verwachtente) ontvangen.De periode waaro~erde inkomstenopgegeven
moestenworden was 1 september1988 tot 1 september1989. Nadat de respondent
voor alle bronnenhet bedrag heeftgespecificeerdis het totaal inkomen per maand
berekend. De respondentkreeg daama de vraag of dit totaal bedrag per maand
ongeveerjuist is. Zo niet, dan kon de respondentde bedragenper inkomstenbron
opnieuwoverwegenensonodigbijstellen.

4.1 Inkomennaar bron,onderwijstypeenwoonsituatie

Wanneerde bedragenover de inkomstenbronnengesommeerdwordendanblijkt dat
het totale inkomenpermaandgemiddeldf 788 bedraagt(het 95% betrouwbaarheids-
intervalheeftals grensenf 769 en f 807).
Als we de verdelingvan het totaleinkomenvoor alle studerendenuitsplitsen naarin-
komstenbron,dan is het beeld als volgt: bij studiefinanciering73.0%; van ouders
15.2%;vanbijbaantjes7.9%; vanstage2.6%enoverig 1.3%.

In tabel 1 is voor elke inkomstenbron(exclusief ‘overigeinkomsten’)het gemiddelde
bedragbepaaldvoor de combinatievan onderwijstypeenwoonsituatie.Zo blijkt uit de
tabel dat uitwonendeMBO-’ers gemiddeldf 698 permaandontvangenvan de studie-
financieringen f 97 per maandvanouders.Bij desetabel moetbedachtwordendatde
bedragengemiddeldensijn. Uiteraardis hetsodat niet iedereenin de steekproefgeld
van oudersontvangt of inkomstenuit eenbijbaantjeof stageheeft.Omdat er gemid-
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deldebedragenberekendsijn,mogendebedragenoverde inkomstenbronnenpergroep
opgeteldwordenomtot het totaleinkonien te komen.
Interessantis eenvergelijking van het totale inkomenvan studerendenmet de norm-
budgetten.De normbudgettensijn opgebouwduit vier posten: kosten voor levenson-
derhoud, studiekosten,onderwijsbijdrageen siektekostenversekering.Met blijkt (zie
tabel 1) dat het gemiddeldetotale inkomenvoor alle groepenstuderendenlageris dan
de norminJ~mens.Vooralde MBO’-ers liggen in inkomenbenedende norminkomens
(thuiswonendenf 76 lagerenuitwonendenseLfsf 144).Voor HBO en WO sijn dever-
schillengeringer.

TabelI Inkomen(inclusiefeventuelereiskostenvergoeding)naaronderwijstypeen woonsituatic
(genziddeldenin guldens/mnd).

MBO
HBO
WO

UIT STUDIEFINANCIERING

Uit Thuis Totoal-

698 431 466
718 479 603
703 469 658 -

VAN OUDERS

Uk Thtds Totaal

97 51 57
142 85 115

2076 t42 193

Totaal 709 451 575 171 73 120

UIT STAGE ULT BIJBAANTJES

Uit Thuis Totaal Uit Thuis Totual

MBO
HBO
WO

9 25 23
31 38 34

2 1 2

27 61 56
71 44 58
76 63 74

Totaal 14 27 20~ 69 56 62

TOTAALINKOMEN NORMINKOMEN
1

Uk Thuis 7fotaal Uit Thuis

MBO
HBO
WO

- 842 571 608 ~
- 972 660 - 823

1003 ~689 942 -

9i86 647
1026 687
1055 716

Totaal 976 614 788 -

5. REISGEDRAGEN VERVOERSGEDRAGPERSTUDENTEN-
GROEP

Het reis- en vervoersgedragwerd voor de actuelesituatievan de studentengemeten
doortevragennaar:
Algemeen: — de beschikbaarheidvanEV-middelen

— het gebruikvanEV en OV in het algerneen
— de vastekostenvanEV en OV permaand

Perbestemining:— de afte leggen(afgelegde)afstanddit studiejaar
— betoordeeloverde bereikbaarheidmetbetOV
— de doorrespondentmeestgebruiktevervoersmiddelen
— de variabele kosten per maand voorEV enOV
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5.! Huidige reiskostenian studerenden

Respondentenis gevraagdaante gevenwelke kostensij d:it studiejaar(‘88/’89) maken
voor vervoer.Dekostensijn gesplitstin vasteen variabelekosten voor soweleigenals
openbaarvervoer. Vastekosten van eigenvervoersmiddelensijn gedefinieerdin ter-
men van belastingen,versekeringen,onderhouden afschrijvingen.Bij het openbaar
vervoer sijn de kosten van OV-abonnementen(permaand)als vastekosten genomen.
De variabele kosten van vervoersijn gemetenperbestemming(bijvoorbeeldhet op en
neer reisen tussen huis en studieplek) en vervolgens opgeteld. Bij eigen vervoer gaat
het danom bensinekostenen parkeerkosten;bij openbaarvervoerom de kosten van
gebruikte OV-kaartjes of bijbetalingen bij abonnementen.

Het gemiddeld totale bedragdat studentenuitgevenaanvervoer (vastedn variabele
kosten van eigen ~n openbaar vervoer voor alle bestemmingen) samen is f 108 per
maand.Opmerkelijk is dat,gemiddeld,het bedragdat wordt uitgegevenaanEV gelijk
is aanhetbedragdat wordt uitgegevenaanOV. Ook de verdeling naar vaste en varia-
belekostenis bij EV en OV vrijwel hetseLfde:ongeveer45% vasteen 55% variabele
kosten.Wel sijn significanteverschillente constaterentussendiversegroepenstuden~
ten: thuiswonendeHBO’ers en WO’ers geveneenveelhogerbedragaanreiskostenop
dangemiddeld,terwijl thuiswonendeMBO’ers en uitwonendeWO’ers een lagerbe-
drag insehatten.

5.2 Reisgedragperkiantenfunctie(reisbestemmingen)

Op basis van het voorondersoek is eensestalreisbestemmingenonderscheiden,name-
lijk ‘sakelijke’ bestemmingen(naar studie, stageof werk) en ‘priv~’-bestemmingen
(naarouders,vrienden/kennissenenrecreatievebestemmingen).
Tabel2 geefteenoversichtvande resultaten.Opgemerkt2ij dat enkele bestemmingen
niet voor alle studentenrelevantsija: vragenover reisenvoor stagesen werksaamhe-
den(o.a.bijbaantjes)zijn uitsluitendvoorgelegdaandegenendie daarmeete maken
hadden in het studiejaar‘881’89; vragenoverreisennaarouderssijn alleengesteldaan
uitwonende studenten. De cijfers in tabel 2 sijn gemiddelden betreffendede relevante
groep. Zo bedraagt het gemiddeldaantalreiskilometersvoor degenendie stagesdoen
210 per maand(N=286).

Het totaalaantal reiskilometersdatstudentenper maandafleggenbedraagtgemiddeld
857, overigensmet eenstandaarddeviatievan 712 kilometers,dus sterkverschullend
tussenstudenten.Het reisenvoor ‘sakelijke’ doeleindenmaakthetgrootstedeeluit van
de totale reisafstand, namelijk 59% (504 kin), terwiji voor ‘privd’-bestemmingen
gemiddeld 353 kilometers per maand worden afgelegd(41%). Voor het besoekenvan
vrienden/kennissen en reisen naar recreatieve bestemmingen(sporten,museumbesoek,
dagje uit) wordt gemiddeld ca. 200 km per maandafgelegd.

De gemiddelde variabele kosten van EV bedragenf 29,70 per maand en van OV
f 29,20permaand.De gemiddeldevariabelekostenper re:tskilometerkomenhiermee
op ca. 7 cent/km.
Perbestemmingkanmenhetvolgendeconcluderen:naarstudiereistmen vaakenveel,
maarrelatief goedkoop(variabelekosten: 3 cent/kin)met EV. Indien men eenstage

105



Tabel2 Reisgedragperflinctie (~bestemming)(gemiddeldewaarden)

Bestemming Studie
N=910

Stage
N=286

Werk
N=250

Ouders
N=425

Vrienden
N=910

Recreatie
N=910

Totaal
N=910

Afstandin km’s
enkelereis 13.5 27.2 12.4 88.4 —

Frequentiein
dit studiejaar 201 70 91 37 — — —

Reiskilometers
permaand 402 210 131 342 103 91 857

Aangegeven
bereikbaarheid
met OV
(l=slecht; 5= goed) 2.9 2.4 2.5 3.2 2.5 2.5

Meestgebruikte
vervoersmiddelis
EV(%) 74 66 84 36 74 81

Meestgebruikte
vervoersmiddelis
OV(%) 26 34 16 64 26 19

Variabelekosten
EV permaand 9.50 12.00 5.80 7.30 5.70 5.70 29.70

Variabelekoslen
OV permaand
(excl. abonne~
menten) 5.60 12.90 4.70 19.70 6.00 3.00 29.20

doet of betaaldewerksaamhedenverricht, reist men daarvoorbetrekkelijk duur (11
cent/kin), veelalmet EV; naaroudersreistmen minderfrequent(gemiddeld3 keerper
maand),maarde afstandis relatiefgroot en men reist veelalmet OV (8 cent/kin). Het
besoekenvan vrienden/kennissenen reisenmet recreatievebesteminingendoet men
voordriekwart met EV enmenbetaaltdaarvoorgemiddeld1 20 per maand.

5.3Studentgroepen,vervoersfunctiesen vervoersgedrag

Ten aanzienvan het totaal aantalkilometersen hetbedragdat hieraanbesteedwordt,
blijken er significanteverschillente bestaantussende groepen(ingedeeldnaaronder-
wijstypeen woonsituatie):thuiswonendeWO’ers blijken veel reiskilometersaf te leg-
gen (vaak met OV), terwiji uitwonendeWO’ers en thuiswonendeMBO’ers betrekke-
lijk weinig reizen.De opbouwvande kilometersen de verdelingvan de kostentussen
EV en OV uit de verschillendebestemmingenblijkt eveneensop eenaantalaspecten
significant verschillend te sijn tussen de studentgroepen. Wesullen hier volstaanmet
eenkorte typeringvan elk vande studentgroepenvoorwat betreft de specifiekeaspec-
tenin hun reisgedrag.
— UitwonendeMBO’ers (l8~): eenbetrekkelijkkleine groep(4.8%) die, voor uitwo-
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nenden, relatief veel reisen voor woon-studie en voor ‘priv&reisen’ vaakgebruik
maken van het OV.

— Thuiswonende MBO’ers (18+): grote groep (28.8%), die vrij weinig woon-studie
reisen en vaak stage doen (sittendoorgaansin hun laatste jaar).

— Uitwonende HBO’ers (18.5%): een groep met weinig specifiekekenmerkenmet
betrekkingtot reisgedrag;wel de groep met het hoogstepercentagestudentenmet
een‘bijbaantje’ (40%),waarvoortamelijk veel gereisd~vordt.

— ThuiswonendeHBO’ers (17.0%): sij reisenveel van woonpleknaarstudiepleken
makenseervaakgebruikvan EV enweinig vanhetOV.

— UitwonendeWO’ers (24.9%) eengroepdie hetminst reist, het vervoervan woon-
plek naaroudersmaaktbijna de heift uit van het totaal aantalaf te leggenkilome-
ters; voor studieverkeermaaktslechts10% meestalgebruikvan hetOV.

— ThuiswonendeWO’ers: eenkleine groep (6.0%) die het meestreist, voora~ voor
studie,maarook voor reisennaarrecreatievebesteminingen,sij makenrelatiefveel
gebruikvan OV.

Concluderend kan gesteld worden dat het onderscheiden van klantengroepen, klanten-
functies en techno1ogie~neen goed kader vormt voor het in kaart brengen van de
markt.

6. DE HOUDING TEGENOVER DE OV-KAART

6.1 Het kennisniveauvan studerendenoverde OV-kaart

Zondergedetailleerdin te gaanop de resultatenkan als hoofdconclusiegesteldworden
dat kennisoverde maatregel,als eerstefasein het acceptatieproces,voldoendeaan-
wesig is als het gaat om gebruiksmogelijkhedenvan de OV-kaart. Slechtsweinigen
denkendater restrictiesaan de kaartgesteldsijn. Van de flnanci~leconsequentiesis
men mindergoedop dehoogte:afschaffingvan dehuidige reiskostenvergoedingwordt
niet vaakgenoemd;de verlagingvan de basisbeurswordt hogeringeschatdandoorde
Minister is voorgesteldenhetverschiltussende voorgeste]debasisbeursverlagingvoor
uit- en thuiswonendestudentenblijkt nauwelijksbekendte sijn. In de vragenlijstsijn,
na de meting van de kennis, de voorgesteldemaatregelenaande respondentvoor-
gelegd,sodatdehoudingtegenoverdeOV-kaartop devolledigekennis isgebaseerd.

6.2Hoeveelprocentis v66r deOV-kaart?

Dehoudingvande respondententegenoverdeOV-kaartis op vijf manierengemeten:
1. een‘directe’, intuYtieve attitudemetingin termenvanaanvaardheidvanhet (doorde

Minister) voorgesteldesysteem;
2. een ‘directe’, intuYtieve attitudemetingin termenvan redelijkheidvan de (door de

Minister) voorgesteldemaatregelente midden van mogelijke alternatievenvan
besuiniging;

3. een ‘directe’, intuYtieve attitudemetingin termenvanaantrekkelijkheidvande OV-
kaartvoorde respondentselfs;

4. een ‘holistisehe’ schattingvan de subjectievewaardevan de OV-kaartdoor aante
gevenhoeveelgeldmen oversouhebbenvoor so’n kaarl9;en
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5. een ‘analytisehe’ attitudemetingaande handvan overwegingen(beliefs) en waar-
deringen (evaluaties) over mogelijke consequenties,berekendvolgenshet Fishbein
en Ajsen model.

Ook over hethuidigesysteem van reiskostenvergoedingen is een ‘directe’ attitudevraag
gesteld in termen van de aanvaardbaarheid ervan. Dese laatste vraag is gesteld ten
behoeve van eenvergelijking met devraag naarde aanvaardbaarhei~EVanhet nieuwe
systeemmet GV-kaart.

Tabel3 Aanvaardbaarheidvan het huidige systeem;aanvaardbaarhcid,aa~[rekkelUkheid Cu
redclljkheidian deOV-studentenkaart(n=931)

AANVAARDBAARHEID
HULDIGE SYSTEEM

AANVAARDBAARHEID
OV-STUDENTENKAART

Zecr aanvaardbaar
Aanvaardbaar
Eningszins a&nvaardbaar
Enigszins onaanvaardbaar
Onaanvaardbaar
Zeer onaanvaardbaar

AANTREKKELLJKHEID
OV-STUDENTENKAART

5%
41%
22%
13%
14%
5%

Zeer aanvaardbaar 8%
Aanvaardbaar 20%

- Enigszins aanvaardbaar 15%
7Enigszins onaanvaatdbaar t3%
Onaanvaardbaar - 25%
Zeer onaanvaardbaar 19%

REDELIJKHEIDALS
BEZUINIGINGSALTERNATIEF

Zeeraantrekkelijk
Aantrekkelijk
Enigszinsaantt~kkelijk
Enigszinson~afftrekkelijk
Oriaantrekkelijk
Zeeronaantrckkelijk

17%
20%
14%
8%

18%
23%

--=-Zeerredelijk 15%
Redelijk 38%
Niet redelijk, nietonredelijk 19%
Onredelijk 20%
Zeeronredelijk 8%

Tabel 3 geeft de verdelingper antwoordcategorievoor elk van de attitude metingen.
Het blijkt dat57% vanderespondentende maatregelrondde OV-kaartonaanvaardbaar
vindt. Het huidige systeemvindt 32% ~‘ande respondentenonaanvaardbaar.Verge-
lekenmet het huidige systeemvindt 54% het nieuwesysteemminder aanvaardbaar;
23% is indiff&ent en 22% vindt het nieuwesysteemmeeraanvaardbaar.Paarsgewijs
getoetstblijkt het huidige systeemde voorkeurte hebben(t-toets).

Een anderevergelijking in tabel 3 betreft de aanvaardbaarheiden aantrekkelijkheidvan
de OV-kaart:hetblijkt dat51% van de respondentende kaartvoor sichselfaantrekke-
Iijk acht, terwijl de OV-kaartalssysteemaansienlijkmindergunstigwordtbeoordeeld
in termenvanaanvaardbaarheid.Het is waarschijnlijkdat de oorsaakhiervoorgelegen
is in het gedwongenkaraktervan de maatregel.Aanvaardbaarheidrefereertwellicht
aaneenprincipieel/ideologischniveauvan de besluitvorming,terwiji hetbij aantrekke-
lijk gaatomhetwaargenomenpersooniijkebelang.
Tot slot blijkt uit tabel 3 dat eenkleine meerderheid(53%) van de respondentende
OV-kaart een redelijke of seer redelijke besuinigingsmaatregelvindt, terwijl slechts
28% de maatregel(seer) onredelijk vindt in het licht van anderebesuinigings-aher-
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natieven.Er sijn significanteversehillen(p<.O5) te constaterenbij de evaluatievan de
OV-kaartalsbesuinigingsaltematiefnaarwoonsituatieen onderwijstype:WO-studen-
ten vinden het altematiefredelijker danHBO’ers en MBO’ers. Vooral thuiswonende
WO’ers vinden de OV-kaarteenrelatief redelijk besuinigingsaltematief,terwiji thuis-
wonendeMBO’ers hetrelatiefonredelijkvinden.
Een mogelijke verklaring voor het feit dat respondentenenersijdsaangevende OV-
kaartonaanvaardbaaren nauweLijks aantrekkelijkte vinden,maarandersijdstoch een
sekereredelijkheidin de maatregelkunnensien,soubet volgendekunnensijn: bij de
vraagnaarde redelijkheidvan demaatregelwordt in de vraagstellingimpliciet uitge-
gaanvan bet gegevendat de Minister van O&W voor een besuinigingstaakstaat.
Hiervan uitgaandeachtmen de invoeringvan eenOV-kaartniet eenonredelijkalter-
natief. Bij debeantwoordingvande directeattitudevragenoverbet nieuwesysteemis
bet ecbtermogelijk de beoordelingervanvolledig los te koppelenvan de problemen
waarvoorde Minister gesteldis en eenantwoordte gevendat (uitsluitend)in betver-
lengdeligt van de mogelijke consequentiesvoor studentenin bet algemeenen de
respondent in bet bijsonder.

Tabel4 Percentagerespondentendateenschaduwbedragnoemtdatonderof boven,
hetkortingsbedragop debasisbeursligt, oferaangelijk is.

GENOEMDESCHADUWPRIJS MBO HBO WO

Uitwonend
52,50

f 52,50— f 72,50
72,50

34%
27%
39%

55%
25%
20%

58%
25%
17%

gemiddeld f 70 f 54 f48

Thuiswonend
<f31,65
f31,65—f51,65
>f51,65

53%
7%

40%

50%
6%

44%

52%
10%
38%

gemiddeld f49 f 53 f48

In tabel4 sijn de percentagesvermeldvanrespondentendie eenscbaduwprijsnoemden
die respectievelijkgelijk is aande kortingsbedragenop de basisbeurs,of erbovenof er
onderliggen. Hierbij is ervanuit gegaandateenmargevanf 10 rondbet voorgestelde
kortingsbedrag(f 41,65voor tbuiswonende,f 62,50 voor uitwonende studenten) kan
wordenopgevatals een‘instemming’ met betkortingsbedrag.
In elk van de groepenblijkt ongeveerde belft van de respondenteneenbedragte noe-
men datmeerdanf 10 lager ligt dan de kortingsbedragen.UitwonendeMBO-studen-
ten vormenbierop eenuitsondering.In desegroepvindt men relatiefmeerstudenten
die aangeveneenbedragover te bebbenvoor de OV-kaartdatbogerligt, of gelijk is
aanbetkortingsbedragop debasisbeurs.Zij sijn bereidgeiniddeldf 70 te betalen voor
deOV-kaart.
Men souop basisvan de doorde respondentengenoemdescbaduwprijsenvoor deOV-
kaart kunnenconcluderendat er wel degelijk problemente verwacbtensijn met de
kortingsbedragenop de basisbeurs.De groependie in dit opsicbtwelLicbt de meeste
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problemensoudenkunnenopleverensijn de uitwonendeHBO- enWO-studenten:sij
gevenaangemiddeldf 9 respectievelijkf 14 minderover te hebbenvoor dekaartdan
de Minister lieeft voorgesteld.De vraagisnatuurlijkof dezebedragenvoldoendesijn
om eenmassaalprotestop gangte setten,of missehienin de ogenvan desestudenten
gecompenseerdkunnenwordendooreengewijsigdreis-en vervoersgedrag.

6.3 Woaromis~menvooroftegen?

Voor de analytischeattitudemeting(volgenshet Fishbein & Ajsen model) werd aan
respondenteneen12-tal stellingenbetreffendede aspectenof mogelijke consequenties
vande OWkaartvoorgelegd,die onderliggendsoudenkunnensijn aande houdingvan
studenten.Respondentenwerdgevraagdperstelling aan te gevenin hoeverrezij het
met die stelling eensof oneenssijn (ov&r~veging), alsinedeof sij de aspectenaantrek-
kelijk of juist onaantrekkelijksoudenvinden (waardering).In tabel 5 sijn peraspectde
gemiddeldescoresaangegevenin termenvan overweging(kolom ‘B’: is men het met
de stellingeensof niet) en in termenvan ‘waardering’(kolom ‘E’: hoewaardeertmen
het aspect).
Vervolgensworden in de Laatstekolom de gemiddeldenvan de individuele produkt-
scores(overwegingenx waarderingen(‘B x E’)) aangegeven.Bij de interpretatiehier-
van dient men sich te realiserendateenhogepositieve‘B x E’ duidt op eengroteposi-
tievebijdragevanhet aspectaande houdingvan respondententegenoverde OV-kaart;
eengrote negatievewaardevan ‘B x E’ duidt op eennegatieveinbrengvan het aspect
in dehoudingvanstudenten.
Uit tabel5 blijkt voor detotalegroeprespondenten(n=931):
— eensubstantieelnegatievebijdrage aande houding leveren de asvecten:‘er finan-

cieel op achteruitgaan’;‘meer tijd kwijt sijn aan reisen’ en ‘het openbaarvervoer
wordt drukker en minder comfortabel’.Hierbij valt op datstudenteneenmogelijke
financi~le achteruitgangals een re~e1e bedreigingervaren, omdat sij deseconse-
quentie niet alleen waarschijnlijk achten, maar ook _sterk negatief waarderen.LO
Voorts verwachtmen niet dat hetgebruikvaneenOV-kaartsal leidentot tijdswinst
bij het reizen en vreestmen dat de OV-kaart tot gevolg sal hebbendat het OV
drukkeren mindercomfortabelsal worden.

— positievebijdragenaandehoudingwordengeleverddoordeaspecten:‘mogelijkheid
om meerte reisen’; ‘allerLei activiteitenelderskunnenbijwonen’ en ‘geenkaartjes
meer hoevenkopen’. Voor desedrie aspectengeldt dat studenten sich hierop
enigssins-v~rheugen.Men siet se als mogelijke consequentiesvan de OV-kaarten
beoordeeltzeals plesierig.

Uit de overwegingenen waardeoordelentenaansienvan de mogelijkegevolgenvan de
OV-kaart is per respondentdesamengesteldeattitudescoreberekendals de somvan de
produktmomentenvan de overwegingenen waardeoordelen.De gemiddeldeattitude-
scoreten aansienvan de OV-kaartvan de uitwonendestudentenblijkt niet significant
afte wijken van die vande thuiswonendestudenten.Er blijken echterwel verschillente
bestaanin de attitudeten aansienvande OV-kaarttussenverschillendeonderwijstypes:
MBO-studentenblijken hetmeestpositief te staanten opsichtevan de OV-kaart, ter-
wijl HBO-studentenhetminst positief reageren.WO-studentennemeneentussenposi-
tie in, maarverschillenin hun meningniet significantvanHBO-studenten.
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TabelS Oi’erwegingenen waarderingenvan aspectendie samenhangenmet deOV-studen-
tenkoart(gemiddelden;n = 931)

ASPECT OVERWEGING
B

WAARDERING
E BxE

I. Mogelijkheidommeerte reizen .70 .83 1.12
2. MindergemakkelijkkiezenvoorEV .17 -.74 -.14
3. Er financieelop achteruitgaan .66 -1.44 -1.17
4. Moetenbezuinigenop andereuitgaven .37 -1.42 -.78
5. Mogelijkheidomveiliger te reizen -.42 1.04 -.32
6. Gedwongengebruikte makenvanOV .11 -.79 -.25
7. Minder tijd kwijt te zijn aanreisen -1.08 .97 -1.05
8. Alterteiactiviteitenelderskunnenbijwonen .57 1.00 1.10
9. Geenkaartjesmeerhoevente kopen .54 .82 1.12

10. OV wordt drukkerenmindercomfortabel .72 -1.02 -.99
11. Meermilieubewustkunnenreizen .17 1.08 .41
12. Vakkenop andereinstellingenkunnenvolgen -.26 .45 .35

Schaalbereikbij overwegingenen waarderingen:-2 (zeeronwaarschijnlijk/onaantrekkelijk)tot
+2 (zeerwaarschijnlijk/aantrekkelijk)

6.4Viff indicatorenvoordehouding

We hebbenin dit ondersoekgeprobeerdomde houdingvanstudentenop vijf verschil-
lendemanierente meten.Er wordt verwachtdater eenduidelijke samenhangtussende
metingen sal bestaan.Het blijkt inderdaaddat de indicatorensignificant positief
samenhangen.Hieronderworden de Pearsoncorre1atieco~fficidntentussen de hou-
dingsindicatorenvermeld.

1 2 3 4 5
I. Aanvaardbaarheid -

2. Redelijkheidbezuiniging .53 -

3. Aantrekkelijkheid .72 .49 -

4. Schaduwprijs .45 .32 .53 -

5. Fishbein& Ajzen .55 .49 .59 .37 -

De vraagis of de indicatoreneen6dndimensionaleschaalvormen.Immers,er is reden
om te veronderstellendatde houdingminimaalop tweedimensiesbetrekkingheeft(de
kaartself, ~n het systeemals sodanig).Factoranalysetoondeechteraandat de metin-
genslechtsddn factor vormen; desefactor verklaart61 % van de variantie.De Cron-
bach alpha van de samengesteldehoudingsschaalbedraagt0.83, hetgeende interne
consistentievan de schaalaantoont.Het op versehillendetnanierenmetenvan de atti-
tude heeftin elk gevalals voordeelgehaddatoverde6~ndimensionaliteitduidelijkheid
bestant.Daamaastheeftde d~ndimensiona1iteitals voordeeldat het analysemodelnu
slechtsvoor ~n athankelijkevariabelehoeft te wordengeanalyseerd.Die resultaten
daarvanstaanin devolgendeparagraaf.
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7. VOORSTANDERSEN TEGENSTANDERSVAN DE GV-KAART

Naastde vraag hoeveelvoor- en tegenstanderser sijn van de OV-kaart, is relevant
wievoor danwel tegendekaartis. Het otidersoeksmodelinparagraaf2 (figuur I) geeft
daarbij de richting aanin de analyse.Dit model is ondersochtmet behulp vanregres-
sieanalyse,waarbij de aantrekkelijkheidvande kaartvoor de studentself als afhanke-
lijke variabeleis opgenomen”.In deregressieanalysesijn deonafhankelijkevariabelen
opgenomenin volgorde vanrechtsnaar links vanhet model.De houdingis cerstgere-
lateerdaande reiskostenen vervolgensis nagegaanof reis-envervoersgedragen daar-
napersoons-en situatiekenmerkennog eenextrabijdrageleverenaandeverkiaring van
dehouding.

Uit de analysevan dedirect gemetenhoudingblijkt (sie tabel6) datnaarinatede reis-
kostenaanOV hogersijn, men positieveris overde kaart.Losvan de hoogtevan de
reiskosten-OVsijn defrequentetreinreisigerspositiever,terwijl degenenmet hogeEV-
reiskosten(vooral autobesittersen -meerijders)negatiever-sijn.Studerendendie veel
reiskilometersmakensijn tevenspositiever.
Naastdesefactorenhebbenalleenleeftijd en woonsituatienog eensignificanteffect op
de houding;Ouderestuderendensijn enigssinsnegatieveren vooral uitwonendensijn
positiever. - - -

De variabelensamenkunnende houding tegenoverde kaartredelijk verklaren(R2 =

0.29). De resultatengevenaanleidingte veronderstellendatde houding tegenoverde
kaartsterk bepaaldwordt doordehuidige reis-envervoerssituatievaneenindividu.
In tabel 7 is voor eengroot aantalvariabelen,met namewat reis- en vervoersgedrag
betreft, eenprofiel van voor-en tegenstandersvande kaartgegeven.Voor- en tegen-
slanderswordendaarbijvergelekenmet detotale groep.Voorstanderssijn gedefinicerd

Tabel6 Regressiere.rultatenmetde houdingtegenoverde OV-kaartals dete verkiarenvaria-
bele

HOUDINGT.O.V.
DEOV-KAART’2

b beta

Uitwonend .50 .13 .000
Thuiswonend(zonderrkv)
Leeftijd

.26 .06 - .000
-.13 -.14 .000

Autobezitter(1 ja, 0= nee)
MeerijderI lenervanauto(1 = ja,0 = nee)
Freq.treinr&izeb’3
Totaalreiskm’s(x 100)

- -.93 -.15 .000

-.37 -.07 .004

.31 .26 .000

.02 .09 .005

Reiskosten-OV(in f permaand) .006 .23 — .000

R2 = 0.29
n = 911

12. Gemeterioji een6-punt schaal.Eenhogerescorebetekentdat mendekaartaantrekketijker
vindt.

13. De fequeiifi~ vantreinreizenis geriieteai~ieen5-puntsschaal,waarbij 1=(vrijwel) nooit en
5=(vrijwel) dagelijks ___
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Tabel 7 Verschillentussenstuderendendiepositiefenstuderendendie negatiefstaantegenover
de OV-kaartvooreenaantalvariabelen(gemiddeldentenzl]andersaangegeven)

TOTAAL
n=911

POSTTIEF
n~338

NEGATIEF
n=374

AantrekkelijkheidOV-kaart’4 3.4 5.5 1.5
AantrekkelijkheidOV in hetalgemeen’4 3.6 4.3 2,8
Protest-intentie’4 2.4 1.7 3.0
Misbruik-intentie14 2.2 1.8 2.6
Meer reizen’4 1.5 2.3 .7
MeerreizenmetOV’~ 2.5 3.4 1.5
Schaduwprijs(inguldens) 51 83 26
Financi~1ebatenOV-kaart -23 10 -53

Reiskosten
Meer danf 4,- reiskostenOV/maand 61% 86% 37%
Reiskosten OV/maand (totale groep) 54 91 20
ReiskostenEV/maand 54 28 87
Reiskostentotaal/maand 108 119 107 n.s.
Reiskostentotaal/inkomen .15 .16 .15 n.s.

Reisgedragperfunctie (in kmlmaand)
Naar studieplek 402 487 338
Naar stageplek 66 83 50 n.s.
Naar werkplek/bijbaantjes 36 42 29 n.s.
Naarouders(totalegroep) 160 206 99
Naarouders(uitwonend) 346 450 229
Naarvriendenenkennissen 103 118 95 <.05
Voor recreatie 91 89 97 n.s.
Totaalkm/maand 857 1024 710

Ven’oersgedrag
In bezitvanautoof motor 10% 3% 19%
Auto lenen/meerijden/liften 15% 10% 20%
Met trein (vakerdan lx/maand) 50% 67% 28%
Met trein (minstensix/week) 27% 46% 9%
Met streekbus(vakerdan 1x/maand) 36% 50.0 22%
Met stadsvervoer(vakerdanI x/maand) 44% 59% 27%

NaarstudiemetsnelEV 11% 4% 18%
Naar studie met langzaamEV 64% 51% 73%
Naar studie met OV 26% 46% 9%

Afstandnaarstudiein km
minderdan6 km 49% 45% 50%
6 t/m 15 km 23% 20% 26%
meerdan15 km 28% 36% 23%

Afstandnaaroudersin km
Thuiswonend (= 0 kin’s) 53% 53% 56%
Minderdan 16km 9% 8% 12%
16t/mlOOkm 22% 20% 22%
Meerdanl00km 15% 19% 9%

NaaroudersmetsnelEV 21% 10% 41%
Naaroudersmet IangzaamEV 14% 10% 21%
Naaroudersmet OV 65% 80% 40%

14. Hogescoreis respectievelijk:zeeraantrekkelijk(6-puntsschaal)/zeerwaarschijnlijk (5-punts
schaal)
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als degenendie de kaartaantrekkelijktot seeraantrekkelijk vinden,tegenstandersals
degenendie de kaartonaantrekkelijktot seeronaantrekkelijkvinden. Voor eWe varia-
beleapart is telkens nagegaanof er verschillensijn tussende tweegroepenvan stu-
derenden.In de tabel staan derhalvealleenbivariate analysesweergegeven.De ver-
schillen tussende tweegroepensijn significantvoor alle vartabelen(p<0.OOl) behalve
die waarbijn.s. (~nietsignificant) is vermeld.

Zeerduidelijk sijn de verschillentussenvoor- entegenstanderswat de gedragsintenties
betreft. De nei~ing tot protest of misbruik is substantieelkleiner bij voorstanders.
Voorstanderssijn ook duideLijk van planmeerte gaanreisenen tevensdit met het OV
te gaandoen.Desegroepvindt hetOV danook eenaantrekkelijkevormvanvervoer.
Tevensis duidelijk dat voorstandersaanmerkelijkmeervoor eenkaar~willen betalen
dan tegenstanders(gemiddeldf 83 tegenover f 26). Voorstandersgaaner, bij onge-
wijsigd reis-envervoersgedrag,gemiddeldf 10 op vooruitdoor invoeringvande OV-
kaart,terwijl tegenstandersergemiddeldmaarIiefst f 53 op achteruitgaan.
Wanneerde resultatenwordensamengevatontstaathet volgendebeeldvan voor- en
tegenstanders van de kaart.
Voorstanderszijn te beschrijvenals studerendendie:

— veel reiskilometersmakenmetname naarstudiepleken ouders.Desevele reiskilo-
meterskomenvooral tot standomdatmen in vergelijking met tegenstandersverder
verwijderdis~ansowelstudieplekals oudersen niet omdatmen frequenterreist;

— dereisenveelalmakenmet OV;
— daarvoorveelreiskostenmet OV maken;
— met deOV-kaartnu al quitte ~pe1enof financieelvoordeelbehalen,danwel hiervoor

mogelijkhedensienomdatmenvanplan is meerte gaanreisenmet OV;
— daardoorook bereidsijn meervoor eenkaartte betalenin eenkeusesituatie;
— OV als vorm van vervoerredelijkaantrekkelijkvinden en-debereikbaarheidvan de

reisdoelenminderslechtvinden dantegenstanders.

Er sijn globaal gesprokentweegroepentegenstanders.De enegroep bestaatuit stu-
derendendie:

— weinig reiskilometersmakenomdatmen dichtbij destudieplekwoont (thuiswonen-
densonderreiskostenvergoeding);

— omdat sij uitwonendsijn, relatiefdichtbij oitders wonen;
— omdatse dicht bij de studieplekwonenvoor IangsaamEV (bromfiets,fiets, lopen)

kiesenen deafstandnaarouderseveneensvaakmet langsaamEV overbruggen;
— vanwegehet bovenstaandereis- en vervoersgedragweintg of geenQV-reiskosten

maken.

Dc anderegroeptegenstandersbestaatuit studerendendie:

— veel reiskilometersmakenomdat men ver van de studieplekwoont maardeseaf-
standvooral overbruggenmet snel EV (autobesittersof -meerijders).Eenredenhier-
voor is de bereikbaarheidvan de reisdoelenmet OV die door hen sondermeerals
slechtbeoordeeldwordt;
— vanwegedebovenstaandereis-envervoerssitutatieweinigOV-reiskostenmaken.
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De enegroep tegenstandersmaaktderhalvehogeEV-kosten(snel EV) en de andere
groep maaktweinig EV-kosten(langsaamEV). De invoering van de OV-kaart werkt
voor beidegroepentegenstandersfinancieelnegatiefuit omdat doorhet (vrijwel) ont-
brekenvan OV-kosten,men eeninkomensdalingte verwerkenkrijgt die bestaatuit de
verlagingvande basisbeurs.Doorde inkomensdalingis men gedwongeneensubstitu-
tie teplegenvanEV doorOV, maardit is onaantrekkelijkomdatmenreisenmetOV in
het algemeenonaantrekkelijkvindt. Dit omdatmen de reisdoelenbeoordeeltals slecht
bereikbaarmet OV. Daarom sullentegenstandersweinig over hebbenvoor eenOV-
kaartin eenkeusesituatie.

7.1 Intentiestot veranderingin reisgedragna invoering vandeOV-kaart

De respondentenis gevraagdper reisdoelaante gevenof men van plan is meerte gaan
reisenna ontvangstvan de OV-kaarten hoesterkhet gebruikvan het OV sal toene-
men. Uit de resultatenblijkt dat het reisvolumesal toenemen.Ongeveer10% van de
studerendensegtvaker tot veel vaker te gaanreisennaarstudie-,stage-of werkplek;
90% verwachtvoor desereisdoelenderhalvegeenveranderingin reisfrequentie.Wel
segt men (veel) vaker te gaanreisennaarouders(30%), naarvriendenof kennissen
(50%)of voor recreatievedoelen(53%)soalscultureleensportieveevenementen.Het
gebruikvanhetOV neemtvooralle reisdoelentoe,maarvooral voorhet besoekenvan
vriendenen kennissen.
Op grondvan deseresultatenviel te verwachtendat, na deinvoering van de OV-kaart,
de drukte niet soseertijdens spitsurensou toenemen(reisdoelstudie),maarvooral
buitende spitsde studentenmeersoudengaanreisenen meermet hetOV soudengaan
reisen(naarouders,vriendenenevenementen).Deseintentieslijken overeente komen
met de werkelijke veranderingenin reisgedragsoalsdie nade invoering van de OV-
kaart kunnen worden waargenomen. Extreme extra drukte tijdens de spits is uitge-

bleven,maartijdensdalurenis de drukteduidelijk toegenomen.

8. CONCLUSIESEN IMPLICATIES VOORBELEID

De centralevragenvan hethier beschrevenondersoekbetroffenalle de acceptatievan
en mogelijke weerstandentegeneenvoorgesteldeveranderingin de Wet Studiefinan-
ciering:hetverstrekkenvaneenOV-kaartaanallendie eenbasisbeursontvangenonder
gelijktijdige afschaffingvan de componentreiskostenvergoedingenaismedeeenver-
laging vande basisbeursvoor alle studerenden.

Bij de afwegingom eennieuw produkt, soalsde OV-studentenkaart,te introduceren
spelenin het algemeendrie criteria: is het plan produkttechnischhaalbaar;is hetplan
markttechnischhaalbaarenis betplan commercieelhaalbaar?In dit gevalkan worden
toegevoegd:is betplan politiek haalbaar?Het hierbesebrevenondersoekheeftsich uit-
sluitend toegelegdop de haalbaarheidin markttechnischesin (dat wil seggenrede-
nerendvanuit bet gesichtspuntvan de consumenten).In dit artikel sijn demeestsail-
lante bevindingenuit hetondersoekgerapporteerd(Pruyn,SmidtsenWaarts,1989).
Een van de beLangrijksteconclusiesvan desestudie is dat de doelgroepeen seer
verdeeldemeningheeftoverde voorgesteldemaatregel:globaalgesprokenis de helft
vande klantenv66r en is de heift tegenbet voorstel in desevonn. Ruim eenderdevan
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destudentenvindt dekaartselfs(seer)onaantrekkeLijken heefternog niet dehelft van
de prijs voor overdie de Minister ervoorvraagt.Laatstgenoemdegroepstudentenver-
toontbovendieneengrotereneiging omte gaanprotesterenenmisbruik te makenvan
de kaart. T&,’en~ kan men constaterendat bet gedwongenkaraktervan de maatregel
sowelvoor-als tegenstandersdwarssit.

Deseresultatendoen de vraag rijsen of men bij de beleidsvoorbereidingniet beter
keuz7evrijheidhadkunneninbouwenin de maatregel.Opgemerktdient te wordendatde
beleidskeusenten aansienvankeusevrijheidreedsv66r het ondersoekeengepasseerd
stationwaren.Dit neemtniet wegdat menhierbij aantweeoptieshadkunnendenken:

1. Vrijheid voor studentenom eenOV-kaartal dan niet te kopentegendevoorgestelde
tarieven(onderonvoorwaardelijkeafschaffingvan de reiskostenvergoeding).Voor-
deelvan deseopsetuit markttechnischeoverwegingenis dat de weerstandtegende
maatregelsterk gereduceerdsal wordenen derhalvetevensde uitingen van die
weerstand.Uit de ‘prijsmeting’ is echterte verwachtendat slechtsde heift vande
thuiswonendenen eenkwart van de uitwonendende kaartdansullenkopen.Bij een
populatievan-520.000studentensal uit d~eseoptie eenopbrengst(aantalte verkopen
kaartenm-aal de gemiddeldeprijs) van f 9.4 miljoen per maandvoortvloeien:een
duideLijkereductievergelekenmetdevoorgestelde‘verplichte’ variant,waaruitf 27
miljoen permaandaanopbrengstensullenvoortkomen.

2. Als alternatievemogelijkheidomkeusevrijheidin te bouwensou men kunnenden-
kenaaneenvariantwaarbij eenstudentde keusewordt gegeventussen6f eenbasis-
beursverlaging(bijvoorbeeldf 25) zonderOV-kaart6f eenhogereverlagingvan de
basisbeurs(bijvoorbeeldf 70) met een OV-kaart. In feite is dit hetzelfde als:
iedereeneel verlagingvande basisbeursten bedragevanf 25 permaand,met daar-
bij de mogelijkheidomeenOV-kaartte kopenvoorf 45 per maand.
Het voordeelvan eendergelijke aanpassingis dat degenendie negatiefstaanten
opzichtevande kaartdezeals het ware kunnenafkopenmet ‘slechts’ f 25 (hetgeen
veel minder is dan de financi~le achteruitgangin de verplichtevariant), terwiji de
voorstanders ‘slechts’ f 45 &xtra gevr~agdwordt voor eenOV-kaart (hetgeeneen
betrekkelijkgeringetoenamevande kQstenis in vergelijking met de verplichteva-
riant). Naarverwachtingneemthiermeede omvangvan de weerstandenen de uitin-
gendaaraanaanzienlijkaf. De financi~1eopbrengstvan eendergelijkevariantsoude
opbrengstin de verpliebtevariantkunnenbenaderen,afhankelijk van de preciese
bedragendie menkiest als kortingop de basisbeurs.

Men dient sich hierbij te realiserendat het cre&en van keusevrijheidtevenseengerm-
gerebelastingvanbet administratieveen c6ntroleapparaati~n de uitvoerendeinstan-
ties tot gevoig heeft.Wel soude keusevrijheidin de onderhandelingmet OV-bedrijven
kunnenresulterenin eenhogerekostprijs.

Qok bij invoering van eenOV-kaart in~een verplichtevariant kan de Informatise-
ringsbankin principede gebruikelijkemarktinstrumentenaanwenden:betprodukt,de
prijs, de distributie en de communicatie.Hierondervolgt eenaantalsuggestiesdie op
basisvan deresultatenvanbet onderioekkunnenwordengedaan.
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Produkt: Uitgaande van de gedachte dat de kaart een samenstel van functies is, sou
men kunnen overwegen om de kaart aantrekkelijker te makendoor in de toekomst
nieuwe functies aan de kaart te koppelen.Men kan hierbij denkenaan kortingenbij
evenementenenactiviteiten,of selfs kortingenbij commerci~leinstellingen.Desesug-
gesties kunnen positief effect sorteren voor sowel de student (dekaartwordt aantrekke-
lijker) als ook voorde Informatiseringsbank(mogelijkheidtot extrainkomsten).
Prijs: De prijs die O&Wvraagt is verschillendvoor uit- en thuiswonendenenvoor stu-
denten met en sonder reiskostenvergoeding. Aangesien er nauwelijks verschillen sijn
tussen uit- en thuiswonendenin totale gemaaktereiskostenen inschattingenvan de
waarde van de kaart, lijkt een argumentatie voor prijsdifferentiatie op markttechnische
grondente ontbreken.Reductieof opheffingvanhet prijsverschilsoumen gesiendese
bevindingen kunnen overwegen.
Distributie: Defuncties van de kaart worden gedistribueerd door de OV-bedrijven. Uit
het ondersoek blijkt dat studenten de bereikbaarheid van bestemmingenmiddelshet
openbaarvervoerbetrekkelijksomberinschatten.Hier ligt eentaakvoor de OV-bedrij-
yen en sijn er weinig mogelijkhedenvoor de Informaiiseringsbankom hierin actief
marktbeleidte voeren.
Communicatie:Gesiende aard vanhet ‘produkt’ ende standvan sakenin de marktis
communicatieeeninstrumentdat seernuttig gebruikt kan worden. Uit het ondersoek
blijkt bijvoorbeeld dat vooral de tegenstanders het percentage voorstanders van de kaart
sterkonderschatten.Eendergelijknegatiefopinieklimaatkaneenbelemmeringvormen
voor eenverbeteringvande attitude (men laatsich minclergemakkelijk overtuigenals
men de indruk heeft dat de meestestudententoch al tegende kaart sijn). Bovendien
bestaathet gevaar dat ook voorstanders van de kaart door desefeitelijk onjuiste
voorstellingvan sakenop denduur negatiefbeTnvloedraken.Men soumet nameaan
‘free publicity’ kunnendenkenom eenbijstelling van de misperceptiete realiserenen
ergerte voorkomen.Bovendiensoumen uiteraardmiddelsgerichtecommunicatiekun-
neninspelenop de onderliggendeoverwegingenen waarderingendie in hetondersoek
naarvorenkomen.

Een essentieeluitgangspuntin de marketing is dat de behoeftenen wensenvan de
klantencentraaldienente staanbij produktontwikkeling.Ook uit dit ondersoekblijkt
dat marktinformatie nuttig gebruikt had kunnen worden bij de beleidsvoorbereidingen
-uitvoering van dit project. Wehebben echter moeten constateren dat de beleidskeusen
al dermate vaststonden, dat de conclusie dat het produkt grotendeels niet spoort met de

markt, geen inhoudelijk effect meer heeft gehad.

NOTEN

1. TweedeKamerderStatenGeneraat,vergaderjaar1987-1988,20708A
2. De OV-studentenkaartis ingevoerdop I januari 1991
3. Het Iijkt hierbi) aannemelijkdatstuderendeneenverbandzullen teggentussenhet fysieke produkt (OV-

jaarkaart)en de verlaging vandebasisbeurs(J41,65 danwelf 62,50 per maand).Welticht wordt deze
verlagingdoorstuderendengepercipieerdalszijndedeprijs diemenmoet betalenvoor dekaart.

4. Fenextraprobleemhierbij wordtgevorinddoorhet feit datveranderingenin reisgedragvan studenrenna
invoeringvan deOV-kaartniet zondermeergeattribueerdkunnenwordenaan (positieveof negatieve)
houdingenvanstudenten,of zetfs acceptacievande maatreget:hot is heel wet mogelijk dat studenten
met demeestnegatievehoudingeneenaanzienlijkestijging vertorienin devraagnaaropenbaarvervoer,
omdat een boycot’ van de kaart niet beschouwdwordt als eon adequatereactie. Evengoedis het
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donkbaardatstudontonmet eon positiovohouding rotatiof woinig gobruik zutlon makon van do kaan.
omdatzij doorspecifiokoomstandighedonaangowezenhtijvenop elgonvorvoor.

5. In do figuur wordonalloon do bolangrijkstovariabelongonoomdin vorbandmot do ovorziohtelijkhoid.
6. Uit dozedofini~ring blijkt datniet in hot ondorzo&khotrokkonwordon:1) studerondonhij hot voongozot

ondorwijs, wa~Hii I 8-jarigon00k rocht hobbon 6~ eenhasisbourson 2) studorondondie vddr I januari
1990 afstudoron(dit omdatzij goon of slochtsseerkortgebruikvan do OV-kaarezoudonkunnonmakon,t.

7. MaandbudgettonvolgonsContraleDiroctieStudiefinanciering198g/198 . Bron: Nihud, 1987
8. Antwoordon op do vraagnaaraantrokkelijkhoidkunnon afwijkon van do antwoordonop aanvaardbaar-

hoid van hot niouwo systoom,hijvoorbeolddoordatrespondontonhot vorpliobto karaktor van do kaan
woliswaarnogatiofkunnonwaardoron,maardo kaanalszodanigvoor zkhzeltseeraantrekkelijkkunnen
achton.

9. Aan rospondentonword govraagdhoovool zij bereidzoudon sun maximaatvoor eon OV-jaarkaartto
botaten.Bij hot boantwoordonvandozevraagnaardo ‘schaduwprijs’ diondo do respondentzich bowust
to zijn van d~voordotonvaneonOV-kaan (onboporktgratisroizonmet hotoponbaarvorvoordoorgohoot
Noderland),on zich to roalisorondathot bozit van eondorgotijko kaangopaardzou gaanmet hot afsohaf-
fon van do roiskostonvorgoodingdoorRijksstudiotootagon.Uit vooronderzookis gobtokondat hot voor
rospondontonniot oonvoudigis omop dozevraagmet eonbodragto antwoordonzondoronigohulp. Er is
dorhalvogokozonvoor eon vraagprocodurowaarbijdo onquotourdo respondentbohutpzaamis bij hot
boroikenvan eon antwoorddoor in eonitoratiof procos steedshaven-en bonodongronzonto noomon
waartussOnhot uitoindotijkoantwoordtigt.

10. Mot botrokking tot workotijko financi~to consoquentioskan opgomorkt wordon dat gomiddoldover do
gohotogroepdo workotijko financiatohaton van do kaannogatiofzijn, nametijk -f 23 per maand.Maar
tiofst 75%gant~ doordo invooring van do kaart,bij ongowijzigdrois- en vorvoorsgodrag,op achtoruit!
In totaat50% van do studorendengaator minimaalf 42,50 op achtoinit, torwijl 1091 or zolfs moordan
f 85.50 per maandop achtemitgaat. Dat eon studorondeor financiool moorop achtoruitkan gaandan
vortagingvando basisbourswordt voroorzaaktdoordo afschaffingvan do roiskostonvorgooding.

It. Tweeafhankelijkovariabolonzijn in dozeanaIy~o7pgonomon:do direct gomotenhoudingon do samen-
gosteldohouding (volgonshot Fishbeinon Ajson model). Hot blijkt dat do direct goijioton houdingdo
voor- on tegonstandorsvoel botorschoidtdando samongostotdohouding; alto variabot7encorroloronhogor
met dozedirocto meting.Do richting van do vorbandonis ochtergeli)k voor beidevariaboton.Do rogros-
siorosultatensundan 00k stork vorgotijkbaar,altoon is do matevan vorktaring van do dirooto houding
boter.Hior sullendanook attoondo rogrossiorosuttatonvandozediroctometingbesprokonwordon.
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