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Toelichting 
De voor de Feestbundel gevraagde <korte zelfbeschrijving/levensloop eigen inzicht> bevatten per definitie 

niet een vooraf bepaald aantal onderwerpen dat aan de orde moest komen. Daardoor was het niet 

mogelijk voor elk van de onderstaande categorieën een volledig beeld op te leveren. Vandaar de melding 

<onbekend: geen gegevens opgeleverd>.  

Er zijn tal van andere gegevens opgeleverd die hieronder niet aan de orde komen. Deze omissie is alleen 

te wijten aan de gemakzucht van de samensteller. Voor jonge lezers is van belang te melden dat alle 

toenmalige Kweekschoolleerlingen mannelijk waren en dat in die periode <de meester> domineerde in 

het  onderwijs vanaf de toenmalige lagere school die begon voor kinderen van 6 jaar.  

 

Respons & aantal studenten van de Jaargang 1962-1967 
Aantal studenten in de gemelde studiejaren   : 46 

Aantal adressen dat achterhaald werd   : 44 

Respons in de vorm van toezending van een zelfportret: 40 

Aantal studenten dat inmiddels was overleden  : 3  

 

 

PROFIEL VAN DE JAARGANG 1962-1967 
VAN DE TOENMALIGE KWEEKSCHOOL/PEDAGOGISCHE ACADEMIE ST LUDGERUS IN HILVERSUM 

situatie per september 2009 toen bijna alle voormalige studenten 62 of 63 jaar waren  

PROFIELASPECT AANTAL RESPONDENTEN 
nr omschrijving  absoluut Relatief:% 

A) BURGERLIJKE STAAT    

1 Gehuwd  -- ruim 85% huwde in de periode 1969-1976 32 80 

2 Ongehuwd – en nooit gehuwd geweest 2 5 

3 Ongehuwd samenwonend – al dan niet met een samenwooncontract  3 7,5 

4 Onbekend: geen gegevens opgeleverd 3 7,5 

 TOTAAL 40 100 

 Binnen bovenstaande gegevens is voorts bekend:   

5 Eén maal gescheiden in het verleden 5 12,5 

6 Het eerste huwelijk werd ontbonden t.g.v. het overlijden van de 1e 
echtgenote 

3 7,5 

    



situatie per september 2009 toen bijna alle voormalige studenten 62 of 63 jaar waren  

PROFIELASPECT AANTAL RESPONDENTEN 
nr omschrijving  absoluut Relatief:% 

B) ARBEIDSPARTICIPATIE    

1 Nog actief – werkend binnen de onderwijssector in dienstverband 1 2,5 

2 Nog actief – werkend binnen eigen bedrijf 2 5 

3 Vroegtijdig gepensioneerd (VUT/FPU) vanuit de onderwijssector 30 75 

4 Gepensioneerd na volledig aantal dienstjaren in het onderwijs 2 5 

5 Arbeidsongeschikt verklaard / WAO 2 5 

6 Onbekend: geen gegevens opgeleverd 3 7,5 

 TOTAAL 40 100 

C) FUNCTIENIVEAU: HOOGST BEHAALDE POSITIE & SCHOLING   

1 (Toegepast Wetenschappelijke) arbeid op doctoraal niveau 8 20 

2 Directeur Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs HAVO of PABO 3 7,5 

3 Directeur diverse vormen van  Middelbaar Onderwijs 5 12,5 

4 Hoofd Basisonderwijs 10 25 

5 Vakdocent Middelbaar Onderwijs en Vrije Kunsten  5 12,5 

6 Leraar basisonderwijs gebleven met bijscholingscursussen 6 15 

7 Onbekend: geen gegevens opgeleverd 3 7,5 

 TOTAAL 40 100 

 Binnen bovenstaande gegevens is voorts bekend:   

8 Aantal respondenten met een eigen bedrijf buiten de onderwijssector 4 nvt 

9 Pastoraat: dominee of r.k.pastor 2 nvt 

10 Leidinggevende in Jeugdhulp, Kunstbezit, Beroepskeuze, Politie 4 nvt 

11 Inspectie Onderwijs 1 nvt 

12 Ontwikkelingsdeskundige / Consultant  1 nvt 

    

 

 

ALGEMEEN KOMMENTAAR 
Alhoewel hier (nog) geen vergelijkende cijfers worden geleverd, kan sowieso het volgende worden 

geconcludeerd: 

 Het patroon van de burgerlijke status is te kenschetsen als <traditioneel katholiek> en komt 

nagenoeg overeen met dat van de jaren 1950-1960. Er is dus een opvallend laag aantal mensen 

die scheidden van hun echtgenote, en nagenoeg alle huwelijken werden gesloten binnen een paar 

jaar na het afstuderen in Hilversum. 

 Een uitzonderlijk hoog percentage Ludgerianen van het cohort 1962-1967 behaalde een of meer  

universitaire graden. Allen minimaal één doctoraal bul en in een enkel geval daarbij nog een 

aantal Master Diploma’s . 

 Ook valt op dat de meeste Ludgerianen van de genoemde Ludgerjaargang een vrij hoge, 

leidinggevende positie behaalden binnen de Onderwijssector. Het aantal vervroegd 

gepensioneerden is opvallend hoog en lijkt (ver?) boven het landelijk gemiddelde te zitten. 

 Voorts bleek dat ruim 90 % van de respondenten zeer actief is als vrijwilliger in zeer 

uiteenlopende sectoren; vaak op de een of andere manier leidinggevend aan andere vrijwilligers. 

Die gegevens zijn (nog) niet getabelleerd. 

 Men rapporteerde slechts in zeer weinig gevallen spontaan iets over het al dan niet hebben van 

een religie, c.q. lid te zijn van een kerk. Er werd één keer melding gemaakt van een <religieswitch> 

waarbij bewuste persoon het rooms katholicisme inruilde voor een andere christelijke 

overtuiging.  
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