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Het eerste Sociametrie Congres In Nederland 

7 en 8 Noverrfoer 1980 y Erasmus Universitert. 

In de Psychologie bestaat reeds lang een vakgebied aangeduid als 

"Psychonetrie" waar de studie van meetmodellen voor onderzoek in de 

psychologie centraal staat.In de andere sociale wetenschappen kcmt 

de studie van de meetmodellen oak steeds meer naar voren. Met dit 

congres willen de organisatoren een stoot geven in de richting van 

een gecoordineerde opzet van socicmetrisch onderzoek. 

Het onderwerp van dit eerste congres zal zijn : 

Problemen en Ontwikkelingen in surveyresearch 

Een voorproefje van het soort bijdragen waarop we mikken is te vinden 

in dit nummer van M.D.N., in het bijzonder in de modellensectie,data- 

sectie en de discussierubriek. 

Het voorlopige programna is als volgt: 

Donderdag 7 novenfcer: Problemen van het klassieke surveyinterview; 

interviewereffecten,effecten van vraagformuleringen, 

effect van social desirability,effect van het gebruik 

van neferenten etc. 

Vrijdag 8 november: Nieuwe ontwikkelingen; 

telefanisch onderzoek,conputergestuurd interviewen, 

gebruik van andere antwoord mogelijkheden. 

Meetmodellen; 

modellen voor psychophysische metingen,"latent 

class"modellen, goneraliseerbaarheidstheorie etc. 

Degene die geinteresseerd zijn in dit congres kunnen zich opgeven bij 

C.P.Middendorp, Weteringschans 88, Amsterdam. 

organisatie comitee 

C.P.Middendorp 

B.NiemDller 

W.E.Saris 
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INSCHRUFEDMJLIER VOOR HET EEROTE NEDEKLANDSE SOCIOMETRIE OONGKES 

NAAM: 

ADRES: 

WERKZAAM BU: 

schrijft hiertoij in voor het congres en heeft /15 overgemaakt qp 

postgiro no. 3664571 t.n.v. C.P.Middendorp te Amsterdam. 

(Dit geld is bedoeld cm de kosten voor lunches,koffie en thee te 

voldoen) 

Wilt U een paper presenteren ? ja / nee 

Wat is de titel van de paper: 

Samenvatting 

Opsturen naar: C.P.Middendorp, Weteringschans 88 , Amsterdam 
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Postacademische cursus factoranalyse en lineaire structurele modellen 

(EFAP/LISREL, 25 t/m 28 augustus 1980 te Leiden) 

Bind augustus sal er door de vakgroep Methoden en Technieken van 

de Subfaculteit Psychologie van de Rijksuniversiteit Leiden een 

postacademische cursus EFAP/LISREL (factoranalyse, padanalyse, 

covariantie-structuuranalyse en lineaire structurele modellen) 

georganiseerd worden o • 1. V. Prof, Karl G, Jfireskog, die verbonden 

is aan de Universiteit van Uppsala (Zweden). 

Het maximaal aantal deelnemers is bepaald op 40, 

Cursusdata: 25 t/m 28 augustus 1980 

dagelijks van 09.00 tot 20.00 uur 

Plaats : Psychologisch Instituut te Leiden 

Kosten : f 405,- per persoon 

Aanmelding: voor 1 juni 1980 d.m.v. bijgevoegde strook. 

In de cursus komen moderne statistische aspecten van bovengenoemde 

analyses en modellen aan de orde. De nadruk zal liggen op het prac- 

tische gebruik van technieken en de door Jdreskog ontwikkelde com- 

puterprogramma• s (EFAP II/LISREL IV) als onderzoeksmiddelen voor de 

sociale wetenschappen. 

Voor nadere inlichtingen kunt U zich wenden tot het secretariaat 

van de vakgroep M&T van de Subfaculteit Psychologie, 

tel.: 071-148333, tst 5126. 

Ondergetekende: . 

adres . 

werkzaam bij : . 

wenst zich op te geven voor de cursus EFAP/LISREL. 

Handtekening, 

Deze strook dient U voor 1 juni 1980 te zenden aan: 

J. Schalen 

vakgroep Methoden en Technieken 

Subfaculteit Psychologie 

Hooigracht 15 

2312 KM Leiden 
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PROGRAM OF THE 10TH ANNIVERSARY MEETING OF THE SYSTEEMGROEP NEDERLAND 

SEPTEMBER 11, 1980 - HOTEL SPAANDER, HAVEN 15-17, VOLENDAM 

10.00 Arrival and registration of participants; coffee 

10.30 Word of welcome by the President of the Systeemgroep Nederland, dr. G. Broekstra 

10.45 Professor Robert Rosen (Dept, of Biology, Dalhousie University, Halifax, Canada): 

"Anticipatory Systems" 

11.45 Coffee 

12.15 Professor Richard Switalski (Dept, of Economics, Warsaw University, Warsaw, Poland): 

"Cybernetic and systemic ingredients in centralized economic planning" 

13.00 Luncheon 

14.00 Dr. Francisco J. Varela (Faculty of Sciences. University of Chile, Santiago, Chile): 

"Principles of biological autonomy" 

15.00 Professor Niklas Luhmann (Dept, of Sociology, University of Bielefeld, Bielefeld, Germany): 

"Self-referential social systems" 

16.00 Tea 

16.30 A special sea-level surprise 

18.00 Aperitif 
19.00 Dinner, with special anniversary dinner speech by professor Gordon Pask (System Research Ltd., 

Richmond, Surrey, Great Britain) 

22.00 Closure 

ORGANIZERS: 

Dr. G. Broekstra, Phone: 015 - 569254 

Interfaculteit Bedrijfskunde 

Poortweg 6-8 

2612 PA DELFT 

R.F. Geyer Phone: 020 - 240075 

SISWO 

P.O. Box 19079 

1000 GB AMSTERDAM 

For information please contact the organizers. 

REGISTRATION FORM _ 
SYSTEMS AT SEA LEVEL - 10TH ANNIVERSARY MEETING OF THE SYSTEEMGROEP NEDERLAND 
SEPTEMBER 11, 1980 - HOTEL SPAANDER, VOLENDAM 

Please reserve place for: 
Name. .and.(name of personal guest) 

Position:. 

University/lnstitute: 

Address . Phone: 

Please send this registration form to R.F. Geyer, SISWO, P.O. Box 19079, 1000 GB Amsterdam 
- I will send the fee to: penningmeester Systeemgroep Nederland, postgiro 2327900, Utrecht □ 

I will pay the fee at the registration desk upon arrival D 

Signature: 
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FORECASTING INDIVIDUAL CHOICES AND MARKEi SHARES: 
THE PROBIT MODEL APPROACH . 

A five day intensive summer course covering the probit model is 

offered this summer (August 18-22) at the Massachusetts institute o'r 

Technology. The probit is a newly developed multivariate choice modei 

which is superior in may aspects to other categorical data analysis 

techniques (e.g. logit and discriminant analysis). The model is 

applicable to marketing research., urban and transportation planning, 

regional science and many other disciplines. 

Registrants will be furnished with a text book and two manuals 

(including listing) of estimation and prediction computer programs. 

For a brochure and more information, please write to: 

Summer Session Office/Course I.29S 
Room E19-356, 
Massachusetts Institute of Technology 
Cambridge, MA 02139 

HISTORICAL SOCIAL RESEARCH 

A new journal, HISTORICAL SOCIAL RESEARCH, has. aWe- 
quarterly journal is devoted to quantitative historical social 

The editors of the journal will welcome submissions for publication. 
Subscriptions: DM 25 for individuals, DM 35 for institutions 
Please send orders, requests for a complimentary copy or instruction 

Center1” for historical Social Research, Universitdtsstrasse 2o, 
D - 5ooo Koln 41, West Germany. 
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Longitudinaal Enquete Onderzoek 

In de zomer van 1980 zal de Werkgroep Kontinu-Onderzoek (FSW-A, 

Universiteit van Amsterdam) een nieuwe bundel artikelen publiceren. 

In deze bundel wordt vooral aandacht besteed aan de mogelijkheden 

en moeilijkheden bij het doen van longitudinaal onderzoek met behulp 

van onafhankelijke,op verschillende tijdstippen ondervraagde 

steekproeven. 

Deze bundel is vooral interessant voor sociale wetenschappers die 

zich met longitudinaal enquete onderzoek (vrillen) bezighouden, 

voor politicologen die geinteresseerd zijn in het empirisch onder¬ 

zoek naar gedragingen,opvattingen en houdingen ,en voor alien die 

gebruik (willen) maken van de gegevens die het Kontinu Onderzoek tot 

nu toe heeft opgeleverd. 

Inhoud: 

-Inleiding 

-Over Wegen 

-De weging van het Kontinu Onderzoek 

-Problemen bij de statistische analyse van longitudinale 
enquete gegevens 

“Enkele politieke houdings- en gedragsvariabelen in 
longitudinaal perspectief 

-Kennis van de regeringssamenstelling 

-Partij-identificatierrobuustheid in de tijd en 
gevoeligheid voor vraagformulering 

-Belangrijkheid van politieke problemen 

-Links en Rechts in de zeventiger jaren 
-Algemene Conclusies 

-Bibliografie van publikaties op basis van het 
Kontinu Onderzoek 

De bundel zal 200-250 pagina's bevattenjprijs / 22.50 

Bestellingen kunnen worden opgegeven bij : 

Werkgroep Kontinu Onderzoek (t.a.v. C.van der Eijk),p/a 

Instituut voor Wetenschap der POlitiek, 

Herengracht 528, 1017 CC Amsterdam. 
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De Subfaculteit der Politicke en Socialc Wetenschappen (FSW-A) vraagt, 
ten bchoeve van de vakgroep Politicologic, i.h.b. dc mcthoden cn 
technieken van politicologisch onderzoek, een 

gewoon hoogleraar (m/v) 
indepoliticologie 
i.h.b. methoden en technieken van sociaal-weten- 
schappelijk onderzoek 
voor het verzorgen van onderwijs cn verrichlen van onderzoek op hel 
terrein van de vakgroep. 

Vereisten: • ruime en geavanceerde kennis van de methoden en 
technieken van sociaal-wetenschappelijk onderzoek • ruime ervaring met 
het toepassen van methoden en technieken in sociaal-wetenschappelijk, 
bij voorkeur politicologisch onderzoek • ruime ervaring in het onderwijs 
in de methoden en technieken en een aantoonbare ervaring in het leggen 
van de relatie tussen enerzijds inhoudelijke (thcoretische) politicologische 
of daaraan verwante sociaal-wetenschappclijke problemen en anderzijds 
methoden en technieken. 
Tot aanbeveling strekken eigen bijdragen aan onderwerpen binnen de 
politicologie, kennis van wetenschapsfilosofie alsmede een brede 
orientatie in de sociale wetenschappen. 
De aan te trekken ordinarius moot in staat en bereid zijn te werken in een 
democratische structuur in het kader van de WUB. 

De honorering is in beginsel vastgesteld op de salarisgrenzen 16141,- 
(minimum) en f 8773.- (maximum) bruto per maand, afhankelijk van het 
aantal ervaringsjaren (schaal 152 BBRA). 

Nadere inlichtingen kunt u inwinnen bij dc heer drs.C. vander Eijk. 
telefoon 020-525 2045. 

Uw sollicitatie kunt u richten aan de Voorzitter van de 
Benoemingscommissie, Instituut voor Wetenschap der 
Politiek, vakgroep 11, Herengracht 528, 
1017 CC Amsterdam, onder vacaturenummer 3858. 
Ook zij die de aandacht willcn vestigen op potenticle 
kandidaten kunnen zich wenden tot genoemdc Voorzitter. 

Universiteit van Amsterdam ^ 
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