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Mededelingen 
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Verslag najaarsvergadering S.W.S./V.V.S., 

gehouden te Utrecht op 21 november 1979. 

De voorzitter van de sectie opent de dag met een korte inleiding. 

Daarin schetst hij welke veranderingen zich gedurende het vijftien- 

jarige bestaan van de sectie hebben voorgedaan op het gebied van op- 

leidingen, empirisch onderzoek en computergebruik. 

De eerste lezing is van de heer L.van der Weele, voorzitter van de Contact- 

groep Statistische Progammatuur. Behalve een korte beschrijving van de 

C.S.P., geeft de inleider twaalf stellingen, die leiden tot een zeer 

uitgebreide discussie. 

De tweede lezing is van de heer U. Brouwer, Technisch Centrum Amsterdam. 

Hij heeft het vooral over de rollen van methodoloog en programmeur bij 

het ontwikkelen van software. 

Huishoudelijke vergadering. 

Het agendapunt 'P.A.O.-nota' wordt afgevoerd, omdat de leden de nota nog 

niet in hun bezit hebben. 

Het bestuur doet verslag van de vergadring die het met het V.V.S.-bestuur 

heeft gehad over M.D.N. Nu de huidige M.D.N.-regeling afloopt, zal M.D.N. 

een blad voor alle V.V.S.-leden worden. De leden van de sectie voelen 

hier aanvankelijk niets voor; men spreekt zelfs over een 'abonnement op 

losse nummers1, buiten de V.V.S. om. Op aanraden van het sectiebestuur 

besluit men de ontwikkelingen eerst een jaar aan te zien. 

Bij de rondvraag komt gebrekkige organisatie van de najaarsvergadering ter 

sprake. Men klaagt over de beknopte programma-aankondiging, en de presentatie 

daarvan in het V.V.S.-bulletin. Het bestuur onderschrijft de klachten en 

spreekt het voornemen uit, meer zorg aan deze zaken te besteden. 

Met de mededeling dat de voorjaarsvergadering van de S.W.S. zal plaats- 

vinden op 21 mei 1980 sluit de voorzitter de vergadering. 
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Vferkqemeenschap voor Onderzcek op net gebied van methoden en technieken 

van Politioologisch cmderzoek 

Per 1 januari 1980 is de Nederlandse Stichting voor Wetenschappelijk 

Onderzoek inzake Politiek en Openbaar Bestuur een officiele ZWD- 

stichting geworden. Het is de bedoeling dat deze stichting het 

onderzcek qp Politioologisch gebied coordineert en bemidctelt bij 

het aanvragen van subsidies voor cnderzoek bij ZWO. 

Een van de wezkgemeenschappen van' deze stichting is de werkgemeen¬ 

schap voor "Methoden en technieken van Politioologisch Onderzoek’.'. 

In deze werkgemeenschap zal gepoogd worden an het onderzoek op het 

gebied van de ontwikkeling van en onderzoek naar methoden en 

technieken van politioologisch onderzoek te coordinenen en te 

bevorderen mede door het aanvragen van subsidies bij ZWO. 

De eerst volgende bijeenkanst die mede door de werkgemeenschap is 

georganiseerd zal plaats vinden op 27 en 28 februari wanneer een 

seminar zal plaats vinden over tekstanalyse(zie hiemaast). 

De volgende vergadering vindt plaats op 17 maart. Op die vergadering 

zullen een aantal aanvragers van subsidie hun voorstellen en hun 

eerder cp dat gebied gedane onderzoek toelichten. 

Cp dezelfde dag zal odk een bijeenkcmst plaats vinden van anderzoekers 

die zich bezig houden met methodologische prdbleiten van survey- 

metingen. 

Iedereen die gelnteresseerd is in de activiteiten van de werkgerteen- 

schap kan zich opgeven als lid bij de secretaris van de werkgemeenschap: 

Drs.O.Schmidt, I.W.P.,Herengracht 528, Amsterdam, tel 020-5252089. 
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Itekstanalyse seminar 

Op woensdag 27 en donderdag 28 februari wordt het tweede landelijke 

tekstanalyseseminar gehouden aan de Vrije Universiteit. 

Op 27 februari zullen o.a. enkele gastsprekers uit de Verenigde Staten 

(K.Kripoendorff,Z.Namenwirth en B.Weber) over ontwikkelingen en 

problerren op tekstanalyse gebied spreken. 

Op de tweede dag zullen de Nederlandse onderzoekers verslag doen 

van hun onderzoek. Bovendien zal er gesprbken worden over 

toekcostige activiteiten en mogelijke coordinatie van activiteiten 

in het kader van de werkgemeenschap voor methoden en technieker. 

van de Nederlandse Stichting voor Wetenschappelijk cnderzoek 

inzake Politiek en Openbaar Bestuur. 

Voor nadere inlichtingen en eventuele deelname kan kontakt 

worden qpgencmen met I.N.Gallhofer, Vakgroep Methoden en technieken 

van de Vrije Universiteit , Boelelaan 1115, Amsterdam, tel 020-5484423. 



Syiposia 
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Third international Symposium on Simulation juni 25-27 1980 

Location: Grand Hotel Victoria-Jungfrau,Interlaken,Switzerland 

Information: Simulation '80, P.O.Box 354.CH-8053 Zurich 

Fourth symposium on computational Statistics 18-22 august 1980 

Location: Edinburgh University 

Information: Ccmpstat 1980 Director, Program Library Unit, 

Edinburgh University, 18 Buccleuch Place (Edinburgh EH89IU (Scotland. 

Rapporten 

A.Bocmsma The robustness of Lisrel against small sample sizes 

in factor analysis models, bulletin 31 Sociologisch 

instituut Grcningen. 

W.H.Van Schuur Perception and Evaluation of Political problems, 

with an application of multiple scaling. Bulletin 35 

Sociologisch instituut Grcningen. 

R.Pepping Comparing Lateral Distributions. Bulletin 36, Sociolo¬ 

gisch instituut. 
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