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PARTICIPATIE IN DE 

LEVENSLOOP 

 Onderzoeksvragen 
 Hoe verloopt participatie in de levensloop/met de leeftijd? 

 in zowat alle andere bijdragen aandacht voor 
leeftijdsverschillen, maar: 
 (noodgedwongen) in brede leeftijdscategorieën 
 dus: geen zicht op wat gebeurt binnen categorieën 
 dus: geen zicht op knikpunten 
 hier: zo accuraat mogelijk inschatten leeftijdsverloop 

 In welke mate hebben met participatie samenhangende 
factoren een ander effect afhankelijk van de leeftijd? 
 opleidingsniveau, cultuureducatie op school, 

cultuurparticipatie ouders, grootte sociaal vrijetijdsnetwerk 

 belangrijk bij interpretatie:  
 leeftijd sensu stricto (ouder worden) kan hier niet 

gescheiden worden van generatie (cohorte), omwille van 
cross-sectionele data 

 verkennende beschrijvende analyses 



 beschouwde participatiedomeinen 
 onderzoeksvraag 1: 

 bioscoop 
 podiumvoorstellingen (type 1 en type 2) 
 musea en tentoonstellingen (kunsten en niet-kunsten) 
 erfgoedactiviteiten 
 festivals en concerten (klassiek en niet-klassiek) 
 amateurkunstbeoefening 
 sport (naar context beoefening) 
 actief lidmaatschap van verenigingen (naar type vereniging) 

 onderzoeksvraag 2: 
 kunsten- en erfgoedparticipatie 
 bredere cultuurparticipatie 
 actief of organiserend lid van sociaal-culturele verenigingen 
 sporten 



TECHNIEK 

 non-parametrische smoothing techniek: 
 uitvlakken (smoothen) toevalsschommelingen 
 via cubic polynomial regression en penalized least squares 
 uitgevoerd in mgcv-package in R  

(General Additive Models) 
 resultaat: uitgevlakte curve met: 

 X-as: leeftijd 
 Y-as: gesmooth participatiecijfer 



ONDERZOEKSVRAAG 1 



CULTUURPARTICIPATIE 

NAAR LEEFTIJD 

met de klok mee: 
- podium 1 
- bioscoop 
- amateurkunsten 
- podium 2 



CULTUURPARTICIPATIE 

NAAR LEEFTIJD 

met de klok mee: 
- kunstmusea 
- niet-kunstmus. 
- erfgoed 



CULTUURPARTICIPATIE 

NAAR LEEFTIJD 

met de klok mee: 
- festivals (n-kl.) 
- klassiek 
- concerten (n-kl.) 



SPORTPARTICIPATIE 

NAAR LEEFTIJD 

met de klok mee: 
- sporten 
+ clubverband 
- fitness 
+ lichte gemeensch. 



LID VERENIGINGEN NAAR 

LEEFTIJD 

met de klok mee: 
- lokaal 
+ ‘oud sociaal’ 
- politiek-cult. 
+ doelgroep 
- ontspanning 
+ sociaal 



ONDERZOEKSVRAAG 2 



LEEFTIJDSVERSCHILLEN 

NAAR OPLEIDINGSNIVEAU 

met de klok mee: 
- kunsten 
- sport 
- lidmaatschap 
- bredere 
cultuur 



LEEFTIJDSVERSCHILLEN 

NAAR SOCIALE DIMENSIE 

met de klok mee: 
- kunsten 
- sport 
- lidmaatschap 
- bredere 
cultuur 



LEEFTIJDSVERSCHILLEN NAAR 

CULTUURPARTICIPATIE 

OUDERS 

met de klok mee: 
- kunsten 
- bredere 
cultuur 



LEEFTIJDSVERSCHILLEN 

NAAR CULTUUREDUCATIE 

met de klok mee: 
- kunsten 
- bredere 
cultuur 



CONCLUSIES 

 onderzoeksvraag 1: leeftijdsverloop 
 sterke variatie in participatie over leeftijd, verschillend 

naar type activiteit 
 activiteiten die duidelijk meer aan jongeren appelleren: 

bioscoop, festivals niet-klassiek, amateurkunsten, sport 
 activiteiten vaak gedaan door jongeren maar evenveel of 

meer op middenleeftijden: podiumvoorstellingen type 1, 
concerten niet-klassiek 

 activiteiten die duidelijk minder aan jongeren appelleren: 
kunsten en niet-kunsten musea en -tentoonstellingen, 
erfgoed en vooral: klassieke concerten/festivals, lid van 
sociale en ontspanningsverenigingen 

 leeftijd sensu stricto of generatieverschil ? 
 hier niet te scheiden 
 in longitudinale analyse op basis van SCV-surveys: beide, 

maar specifiek voor kunsten: zeker ook generatie-effect 



CONCLUSIES 

 op oudere leeftijd: opmerkelijk knikpunt op 60 jaar 
(iets later: kunstmusea/-tentoonstellingen, amateurkunst); 
opmerkelijk omdat 60 jaar bezwaarlijk oud kan genoemd 
worden in onze samenleving 

 onderzoeksvraag 2: verschillende effecten op participatie 
naar leeftijd: 
 kunsten/cultuur: effect opleiding groter op oudere 

leeftijden/generaties: andere betekenis opleidingsniveau 
 sociale dimensie voor kunsten belangrijker op jongere 

leeftijden, voor sport en verenigingen op oudere leeftijden 
-> hefboom voor jongeren en kunsten/cultuurparticipatie? 

 voor alle leeftijden gelijk blijvend participatiebevorderend 
effect cultuurparticipatie ouders en cultuureducatie op 
school 
-> geeft blijvend en cumulatief belang aan van 
investeringen in de opbouw van cultureel kapitaal 


