
Universiteit      Opkomst 
 

Vrije Universiteit Amsterdam OR-verkiezingen in maart 2014: opkomst 
ging omhoog.  SR-verkiezingen in mei 2016 
zijn niet doorgegaan vanwege gebrek aan 
(geschikte) kandidaten.  

Radboud Universiteit Nijmegen SR verkiezing 2016: met 34,6% iets lager dan 
het vorige jaar. 

Technische Universiteit Eindhoven De opkomstpercentages bij de Verkiezingen  
kennen sinds december 2012 een dalende 
tendens; het betreft overigens de uitslag van 
de verkiezing van de studentengeleding voor 
de UR. 

De betreffende jaren geven de volgende 
waarden te zien:  
47, 6% (2012), 41,9% (2013), 40,55 % (2014) 
en 37,98 % (2015). 
 

Rijksuniversiteit Groningen De opkomst laat al jaren een dalende trend 
zien. Die wordt met 27,9% dit jaar 
voortgezet. 

Universiteit van Tilburg Universiteitsraad personeel: opkomst 65.7% 
- de opkomst is met 6% gestegen.  

Universiteitsraad studenten: opkomst 49% - 
de opkomst is met 1% gedaald (verkiezingen 
zijn van 5 naar 3 dagen teruggegaan).  

Universiteit van Amsterdam De opkomst bij de verkiezingen van de 
Centrale Ondernemingsraad (COR) UvA was 
in 2012 87,7% en in 2015 86,7%.  
De opkomst was de laatste keer dus iets 
lager. 
 

Universiteit Twente     2014 
Studenten, opkomstpercentage 27,35 % 
Medewerkers, opkomstpercentage 42,26 % 
2015 
Studenten, opkomstpercentage 34,05 % 
2016 
Studenten, opkomstpercentage 34,58 % 
Medewerkers, opkomstpercentage 38,18 % 

 
TU Delft      SR-verkiezingen TU Delft 2016: 

Het opkomstpercentage was dit jaar 39,9% 
ten opzichte van 40,6% in 2015,  en geeft dus 
een lichte daling te zien.  
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Vorig jaar was overigens voor het eerst het 
opkomstpercentage de 40% is gepasseerd. 
Daarvoor bedroeg het hoogste 
opkomstpercentage 39,7% uit 2010. 
 

Wageningen Universiteit, studentenraad SR verkiezing 2016: met 39,64% iets lager 
dan het vorige jaar (35,11%). 

Afgelopen voorjaar heeft voor het eerst 
een verkiezing plaatsgevonden voor de 
PhD zetels in de GV, waarvoor de 
opkomst 31,52% is geweest. 

Wageningen Universiteit, universiteitsraad  In 2011 was de opkomst (in totaal): 56,4 % 
       In 2014 was de opkomst (in totaal): 43,5 % 
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