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1. INLEIDING
In 2012 is de Cultuurnota 2013-2016 ‘Oude wereld nieuwe mindset’ (2012-548), hierna cultuurnota,
door Provinciale Staten (PS) vastgesteld. Eén van de doelstellingen van de cultuurnota is:
‘Een onderscheidende kwaliteit van kunst- en cultuuraanbod voor een breed publiek, toegesneden op
verschillende doelgroepen’.
In de cultuurnota is voorzien in een tussentijdse evaluatie na twee jaar. Deze tussenevaluatie wordt in
de Commissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie (FCBE) van 14 januari 2015 behandeld. Ter
voorbereiding op deze behandeling wordt op 17 december 2014 een Statenontmoeting
georganiseerd, waarin verschillende cultuurinstellingen de gevolgen van de cultuurnota in beeld
brengen. Daarnaast is het Drents Panel geraadpleegd om de kunst- en cultuurparticipatie in Drenthe
in beeld te brengen.
Omdat het verbeteren van de kunst- en cultuurparticipatie een doelstelling was in de vorige
cultuurnota, is het Drents Panel twee keer eerder geraadpleegd over kunst- en cultuurparticipatie, in
2005 en 2008, waarbij grotendeels dezelfde vragen zijn gesteld.
Het Drents Panel is afgelopen november opnieuw geraadpleegd met nagenoeg dezelfde vragenlijst
als in 2005 en 2008. Er is onderzocht hoe groot de kunst- en cultuurparticipatie in Drenthe is en of
hierbij verschil bestaat tussen doelgroepen variërend in leeftijd, gemeente, opleidings- en
inkomensniveau. Hiermee wordt ook bovenstaande doelstelling over het bereiken van een breed
publiek onderzocht. In deze rapportage worden de bevindingen van de laatste raadpleging van het
Drents Panel beschreven en vergeleken met de bevindingen uit 2005 en 2008. In de bijlage is de
volledige vragenlijst opgenomen.
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2. DOEL- EN VRAAGSTELLING
Het doel van het onderzoek is het inzichtelijk maken van veranderingen tussen 2005, 2008 en 2014 in
de kunst- en cultuurparticipatie van de Drentse burger. Hierbij gaat het om zowel actieve (het zelf
uitoefenen van een culturele uiting, zoals dans, het bespelen van een instrument of schilderen) als
passieve deelname (het bezoek aan een voorstelling of instelling). Daarnaast wordt gekeken naar
kunst- en cultuurparticipatie in het algemeen en van specifieke groepen. Er wordt, omwille van de
vergelijkbaarheid, onderscheid gemaakt in dezelfde groepen als in 2005 en 2008. Het gaat hierbij om
de groep ouderen, mensen met een relatief laag inkomen en lager opgeleiden, omdat dit de groepen
zijn die in het algemeen minder participeren. Een tweede doel van het onderzoek is het verkrijgen van
inzicht in de behoefte aan kunst en cultuur; is er op dit moment voldoende aanbod?
Centrale vraagstellingen
a. In welke mate is er sprake van passieve beleving van kunst en cultuur?
b. Is er voldoende aanbod van de verschillende uitingsvormen (dans, toneel, schilderkunst, etc)?
c. In welke mate is er sprake van actieve beoefening van uitingsvormen van kunst en cultuur?
Voor alle drie de vraagstellingen geldt dat de uitkomsten worden vergeleken met 2005 en 2008.
Brede culturele participatie is een expliciet doel in de huidige cultuurnota. Tijdens de analyse van de
verschillende vraagstellingen zal daarom op de achtergrond steeds geanalyseerd worden naar
persoonskenmerken (leeftijd, opleidingsniveau en inkomen). De uitkomsten van deze analyses
worden in de rapportage beschreven.
Respons
Het Drents Panel is een representatieve steekproef uit de Drentse bevolking en bestaat uit ongeveer
1730 inwoners van Drenthe van 17 jaar en ouder. Van deze groep retourneerden 1114 personen de
vragenlijst, wat een respons is van 64%. De mensen die de ingevulde vragenlijst retourneren worden
respondenten genoemd. De groep respondenten vormt een goede afspiegeling van de Drentse
samenleving.
Vergelijkbaarheid
Omdat in 2014 de deelnemers van het Drents Panel 17 jaar en ouder waren, is omwille van de
vergelijkbaarheid ook de groep van 17 jaar en ouder uit 2008 en 2005 genomen, hoewel het panel in
die jaren uit deelnemers van 12 jaar en ouder bestond. Dit betekent dat de rapportage van 2005 en
2008 andere cijfers kunnen bevatten dan de cijfers die voor deze jaren in dit rapport gepresenteerd
worden.
Het Drents Panel wordt in 2015 geactualiseerd. Er is bewust gekozen om dit bij de afgelopen
raadpleging over cultuurparticipatie nog niet te doen, zodat hetzelfde onderzoek drie keer uitgevoerd
kon worden onder hetzelfde panel. De vergelijkbaarheid is hiermee het grootst.
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3. BEZOEK AAN KUNST- EN CULTUURVOORSTELLINGEN
Voor veertien verschillende vormen van voorstellingen en tentoonstellingen is gevraagd naar de
frequentie van het bezoek in de afgelopen 12 maanden. Dit kan zowel binnen als buiten Drenthe zijn
geweest. Bezoeken in het buitenland horen hier niet bij. Het bezoek aan elk van deze voorstellingen is
in de volgende figuur grafisch weergegeven en wordt daarbij vergeleken met de uitkomsten van 2005
en 2008. De vraag over het bezoek aan een tentoonstelling fotografie e.a. is in 2005 niet gesteld.

29%
33%
29%

Toneelvoorstelling
18%
15%
13%

Concert klassieke muziek

31%
33%

Uitvoering van een koor

26%
31%
32%
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25%
23%
27%
22%
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19%
19%
16%

Concert harmonie, fanfare, brassband

56%
54%

Film

46%

2014
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8%
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Literaire bijeenkomst

38%
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26%
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30%
24%
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6%
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Figuur 3.1 Bezoekers culturele voorstellingen
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Figuur 3.1 geeft weer dat net als in 2005 en 2008 filmbezoek het soort culturele voorstelling is die het
meest wordt bezocht. Meer dan de helft van de respondenten (56%) bezocht in 2014 een
filmvoorstelling. Opvallend is dat sommige culturele voorstellingen beter bezocht werden dan in 2008
en sommigen minder bezocht werden. Veelal zijn deze verschillen klein, maar de tentoonstellingen
van beeldende kunst, fotografie en schilderkunst worden met 38% veel vaker bezocht dan in 2008
(26%). In vergelijking met 2005 worden alle voorstellingen in 2014 beter bezocht, behalve de opera
en operette voorstellingen.
Cultuur voor iedereen?
Wanneer gekeken wordt naar de achtergrondkenmerken leeftijd, opleiding, inkomen en
gemeente/regio, geldt dat behalve de herkomst van regio/gemeente, er verschillen bestaan binnen
deze kenmerken. Het eerste onderscheid valt daarbij te maken naar leeftijd. Bepaalde voorstellingen
zijn sterk gebonden aan leeftijd (bijvoorbeeld een houseparty of een concert van klassieke muziek).
Elke leeftijdsgroep heeft eigen voorkeuren. Ook valt op dat jongeren relatief veel culturele
voorstellingen bezoeken en ouderen minder. De tweede factor die sterk bepalend is voor het wel of
niet bezoeken van culturele voorstellingen betreft het opleidingsniveau; de meeste soorten
voorstellingen worden duidelijk vaker door hoger opgeleiden bezocht. Ten slotte speelt ook het
inkomen een rol; mensen met een lager inkomen bezoeken minder vaak een voorstelling dan mensen
met een hoger inkomen. Bovenstaande komt overeen met bevindingen uit landelijk onderzoek.
Ondanks de verschillen binnen de achtergrondkenmerken valt op dat in 2008 en 2014 alle
doelgroepen (oud/jong, hoog opgeleid/laag opgeleid, hoog inkomen/laag inkomen) meer
cultuurvoorstellingen hebben bezocht dan in 2005. Dit correspondeert met de provinciale doelstelling
van een breder doelgroepenbereik. Hieronder in tabel 3.1 is echter te zien dat, hoewel de verschillen
klein zijn, er in 2014 ten opzichte van 2008 minder mensen met lage inkomens (-2%) en minder laag
opgeleiden (-4%) participeren. Hoewel er verschillen bestaan tussen verschillende doelgroepen, is in
tabel 3.1 ook te zien dat het gemiddeld aantal thuisblijvers gelijk is aan 2014 (16%).

Tabel 3.1

Aandeel niet-bezoekers culturele voorstellingen

Doelgroepen
2005

% thuisblijvers
2008

2014

ouderen (65+)
1
groep lage inkomens
groep lage opleiding

43%
35%
44%

29%
24%
28%

29%
26%
32%

Drenthe, gemiddeld

23%

16%

16%

Het verschil binnen de achtergrondkenmerken opleidingsniveau en inkomen kan niet per definitie
toegerekend worden aan de nieuwe cultuurnota. Met het ingaan van de nieuwe cultuurnota is ook de
economische crisis begonnen, het is dan ook een landelijke trend dat de cultuurparticipatie de
afgelopen jaren is afgenomen. Pas recentelijk is weer sprake van een lichte toename. De redenen
waarom men geen voorstelling heeft bezocht zijn weergegeven in tabel 3.2.

1

De vraag over het inkomen is in 2008 en 2014 op een andere manier geformuleerd dan in 2005. Bij de
interpretatie van de resultaten moet hiermee rekening worden gehouden.
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Tabel 3.2

Belangrijkste reden van niet-bezoek

reden

2005

2008

2014

geen interesse
geen tijd/te druk
gezondheid/handicap
te hoge kosten/te duur
niet in de buurt/te ver weg
anders

39%
16%
14%
16%
4%
11%

37%
22%
13%
11%
4%
12%

40%
21%
10%
20%
2%
7%

2

100%

100%

totaal

100%

Tabel 3.2 laat zien dat van de mensen die géén voorstelling hebben bezocht (dit is in 2005 23% van
de respondenten en in 2008 en 2014 16%) het argument ‘geen interesse’ veruit het vaakst als reden
van niet-bezoek wordt gegeven. Hierbij is in 2014 (40%) een lichte toename ten opzichte van 2008
(37%) te zien. Nog eens 21% van de niet-bezoekers had het in 2014 voornamelijk te druk om een
voorstelling te bezoeken. In totaal (geen interesse en geen tijd) betekent dit dat van elke tien nietbezoekers sowieso zes op ‘vrijwillige basis’ geen bezoek brengen aan een voorstelling.
In totaal geeft 20% van de niet-bezoekers in 2014 financiën als belangrijkste belemmering voor het
bezoeken van een voorstelling. Dit is een flinke toename ten opzichte van 2008, waarin dit percentage
11% was. Nogmaals moet opgemerkt worden dat dit niet zondermeer is toe te schrijven aan de
cultuurnota, maar dat dit een landelijke trend is. De toename van het aantal thuisblijvers lijkt een
gevolg van de crisis, omdat 35% van de mensen met een laag inkomen aangeeft dat de kosten een
reden zijn, terwijl van de mensen met een modaal inkomen veel minder mensen (18%) de kosten als
reden geeft en van de mensen met een hoog inkomen slechts 8%.
Aanvullend kan worden opgemerkt, dat het aantal ‘gedwongen thuisblijvers’ is teruggelopen. Bleef in
2005 en 2008 nog 4% van de mensen thuis om fysieke of gezondheidsredenen, in 2014 was dit nog
maar 2%.
Waar worden voorstellingen bezocht?
Aan de personen die het afgelopen jaar minimaal één van de veertien soorten culturele voorstellingen
hebben bezocht, is de vraag gesteld of dit binnen op buiten Drenthe plaatsvond. In figuur 3.2 ziet u de
bevindingen.

2

Door afronding van de percentages in de cellen kan de som van de kolommen iets afwijken van 100%. Dit
geldt ook voor andere tabellen in deze rapportage.
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Figuur 3.2 Plaats bezoek aan voorstelling

14%

16%
Geen bezoek
Met name in Drenthe

25%

Evenveel in Drenthe als daar
buiten
Met name buiten Drenthe
45%

Figuur 3.2 geeft grafisch weer dat 84% van de respondenten de afgelopen 12 maanden één of
meerdere culturele voorstellingen heeft bezocht (14%+25%+45%). Ook is te zien dat het grootste deel
van de voorstellingen meestal binnen Drenthe plaatsvindt (45%). De gevonden percentages zijn
ongeveer gelijk aan die van 2005 en 2008. In totaal bezoekt 14% van de mensen met name buiten de
provinciegrenzen voorstellingen, 25% zoekt dit culturele vermaak zowel binnen als buiten Drenthe.
Net als in de andere jaren worden opera’s en musicals meestal buiten Drenthe bezocht. Gezien het
beperkte aanbod van dit soort voorstellingen in Drenthe is dit ook niet verwonderlijk. Bewoners van het
noorden van Drenthe (gemeenten Noordenveld en Tynaarlo) zijn sterk georiënteerd op de stad
Groningen en bezoeken daarom – meer dan bewoners van andere regio’s – met name buiten Drenthe
culturele voorstellingen.
Behoefte aan meer culturele voorstellingen in de Drenthe?
In tabel 3.3 is de tevredenheid over het aanbod in Drenthe weergegeven.
Tabel 3.3

Voldoende aanbod van voorstellingen/voorzieningen in Drenthe?

mening

2005

2008

2014

voldoende aanbod in Drenthe
voldoende aanbod in Drenthe,
maar niet bij mij in de buurt
onvoldoende aanbod in Drenthe
geen mening

58%
10%

51%
12%

62%
9%

13%
20%

15%
19%

9%
20%

totaal

100% 100%

100%

Uit de tabel is af te lezen dat in 2014 meer dan de helft van respondenten (62%) tevreden is over de
hoeveelheid aanbod van kunst- en cultuurvoorstellingen in Drenthe. Dit is 11% meer dan in 2008 en
4% meer dan in 2005. Ook is het percentage dat vindt dat er bij hen in de buurt (9%) of in Drenthe
(9%) onvoldoende aanbod is afgenomen. Men is verdeeld over het soort voorzieningen waarvan het
aanbod onvoldoende zou zijn. De meeste behoefte is er aan popconcerten of concerten van
wereldmuziek (7%) en musicals (8%). Het percentage respondenten dat vindt dat er onvoldoende
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aanbod is van de overige voorstellingen varieert van 1 tot 4%. De regionale verschillen zijn niet heel
groot voor wat betreft de tevredenheid over het aanbod van voorstellingen.
Wanneer naar de achtergrondkenmerken van mensen gekeken wordt, kan geconstateerd worden dat
het opleidingsniveau en het inkomen niet van invloed zijn op de tevredenheid over het aanbod. Wel is
het zo dat ouderen iets minder tevreden zijn dan jongeren.
CONCLUSIE
In dit hoofdstuk zijn twee van de drie onderzoeksvragen aan bod gekomen. Deze gaan over passieve
culturele participatie (het bezoek van voorstellingen) en over de behoefte aan meer aanbod. Ook is
een vergelijking met 2005 en 2008 gemaakt.
Passieve deelname aan cultuur (vraagstelling a)
In 2008 en 2014 heeft 84% van de respondenten minimaal één culturele voorstelling bezocht. Dit is
een stijging ten opzichte van 2005 toen 77% één van de veertien onderscheiden voorstellingen had
bezocht. In 2008 en 2014 hebben alle doelgroepen (oud/jong, hoog opgeleid/laag opgeleid, hoog
inkomen/laag inkomen) meer cultuurvoorstellingen bezocht dan in 2005. Wanneer echter naar de
redenen van niet gebruik gekeken wordt, is het opvallend dat het aantal mensen dat als reden voor
het niet-bezoek de kosten van de voorstelling aangeeft in 2014 fors is toegenomen ten opzichte van
2008 (een toename van 9%). Dit blijken grotendeels mensen met een laag inkomen te zijn. Anderzijds
is in 2014 minder sprake van gedwongen niet-gebruik door fysieke beperkingen en is de reden ‘het is
niet in de buurt’ afgenomen.
Extra behoefte (vraagstelling b)
In 2008 was 51% van de mensen tevreden over het aanbod van culturele voorstellingen. Dit is in 2014
fors toegenomen naar 62%. Daarnaast vindt 18% het aanbod in Drenthe of in de eigen buurt
onvoldoende, dit is een behoorlijke afname ten opzichte van 2008, toen het om 27% ging.
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4. BEZOEK AAN KUNST- EN CULTUURINSTELLINGEN EN PLEKKEN
In hoofdstuk 3 is het bezoek aan culturele en kunstzinnige voorstellingen geschetst. In hoofdstuk 4
wordt het bezoek aan culturele instellingen en plekken in beeld gebracht. Het gaat hierbij om de
volgende instellingen en plekken:
3

-

centrum voor de Kunsten (ICO, Scala, CQ );

-

bezienswaardig gebouw, dorp of stadsdeel (o.a. kastelen, kerken, monumenten);
archief (bijvoorbeeld voor stamboomonderzoek of streekgeschiedenis);
galerie, atelier (een plaats waar men kunstvoorwerpen kan bekijken en kopen);

-

museum (zowel bezoeken aan vaste collecties als aan speciale tentoonstellingen).

Het bezoek aan elk van deze instellingen in de afgelopen 12 maanden is in figuur 4.1 grafisch
weergegeven en wordt daarbij vergeleken met de uitkomsten van 2005 en 2008.

11%
14%

Centrum voor kunsten
Bezienswaardig gebouw, dorp of
stadsdeel
Archief
Galerie of atelier

60%
57%

68%

6%
7%
5%

2014
2008
2005

34%
32%
29%

Museum

61%
63%
63%

Figuur 4.1 Bezoekers culturele instellingen en plekken

Figuur 4.1 laat zien dat het bezoek aan sommige culturele instellingen is toegenomen en dat het
bezoek aan andere instellingen is afgenomen. Opvallend is de toename van het aantal bezoekers aan
een bezienswaardig gebouw, dorp of stadsdeel van 60 naar 68%.
Cultuur voor iedereen?
Een analyse naar bevolkingsgroep laat zien dat alle instellingen minder vaak bezocht worden door
mensen met een lager inkomen, een uitzondering hierop is het bezoek aan bezienswaardige plekken.
Dat laatste is mogelijk te verklaren doordat een bezoek aan deze plekken doorgaans geen geld kost.
De analyse laat ook zien dat hoger opgeleiden alle instellingen en plekken vaker bezoeken dan lager
opgeleiden. Het bezoek aan sommige instellingen is afhankelijk van de leeftijd. Zo bezoeken ouderen
vaker een galerie of atelier, terwijl jongeren vaker een bezoek brengen aan andere instellingen en
plekken. In tabel 4.1 is het aantal niet-bezoekers per groep respondenten die het minst vaak
deelneemt (laag inkomen, lage opleiding en ouderen) weergegeven.

3

In juli 2014 is CQ failliet verklaard, dit centrum was wel onderdeel van de enquête van 2008. In 2005 is de vraag naar het
bezoek aan een centrum voor de kunsten niet gesteld.
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Tabel 4.1

Aandeel niet-bezoekers Drentse culturele instellingen en plekken

doelgroepen
2005

% thuisblijvers
2008

2014

ouderen (65+)
groep lage inkomens
groep lage opleiding

38%
48%

31%
34%
37%

29%
32%
34%

Drenthe, gemiddeld

33%

26%

22%

In tabel 4.1 is te zien dat zowel de participatie van alle respondenten als van de verschillende
doelgroepen die over het algemeen minder participeren, in 2014 meer respondenten een bezoek
brachten aan een plek of instellingen dan in 2008 en 2005; het percentage thuisblijvers is in totaal
afgenomen naar 22%. Van de groep thuisblijvers zijn de redenen voor het thuisblijven opgenomen in
tabel 4.2.

Tabel 4.2

Belangrijkste reden van niet-bezoek

reden

2005

2008

2014

geen interesse
geen tijd/te druk
gezondheid/handicap
te hoge kosten/te duur
niet in de buurt/te ver weg
anders

58%
18%
8%
5%
4%
7%

52%
19%
9%
5%
4%
10%

50%
25%
10%
9%
9%
3%

100%

100%

100%

totaal

Uit tabel 4.2 is af te leiden dat het ontbreken van interesse de voornaamste reden is om thuis te
blijven. Opvallend is verder dat er meer mensen zijn die aangeven geen tijd te hebben voor een
dergelijk bezoek en dat de hoge kosten ook vaker worden aangegeven als reden om thuis te blijven
(een stijging van 4% ten opzichte van 2008 en 2005). Dit was ook al bij het bezoek aan voorstellingen
te zien in het vorige hoofdstuk. Ook hier geldt weer dat deze stijging niet zonder meer is toe te
schrijven aan de cultuurnota. Dit is (deels) een landelijk trend als gevolg van de crisis. Opvallend is
hierbij dat 29% van de mensen met een laag inkomen de kosten als reden aangeeft om niet deel te
nemen, terwijl dit bij mensen met een hoog inkomen helemaal niet (0%) als reden wordt gegeven.
Voor de mensen met een modaal inkomen is dit 8%.
Bij het bekijken van de spreiding van cultuurparticipatie komt ook naar voren dat musea met name
bezocht worden door inwoners uit het midden en noorden van Drenthe. Mensen uit zuid Drenthe
bezoeken beduidend minder vaak een museum. De nabijheid en de aantrekkingskracht van het
Drents Museum speelt hier mogelijk een rol. Er is geen verschil in regio’s gevonden voor wat betreft
de andere instellingen en plekken.
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Waar worden instellingen en plekken bezocht?

Figuur 4.2 Plaats bezoek aan instellingen en plekken

24%

22%

Geen bezoek
Met name in Drenthe
Evenveel in Drenthe als daar
buiten

25%

Met name buiten Drenthe

29%

Figuur 4.2 laat zien dat in 2014 ongeveer evenveel mensen culturele instellingen en plekken binnen
Drenthe bezoeken als daarbuiten. Dit is een opvallend verschil met 2008. Bezocht in dat jaar nog 31%
van de mensen voornamelijk instellingen en plekken in Drenthe, in 2014 is dit afgenomen tot 25%.
Ook de groep mensen die met name buiten Drenthe instellingen en plekken bezoekt is aanzienlijk
toegenomen, van 16 naar 24%. Het aandeel dat evenveel bezoeken brengt binnen als buiten Drenthe
is licht toegenomen (van 27 naar 29%).
Behoefte aan meer culturele voorstellingen in Drenthe?
In tabel 4.3 is de tevredenheid over het aanbod van culturele instellingen in Drenthe weergegeven. De
plekken zijn hierbij niet toegevoegd, omdat het aanbod van culturele plekken zoals monumenten een
gegeven is en niet aangevuld kan worden.
Tabel 4.3

Voldoende aanbod van culturele instellingen en plekken in Drenthe?

mening

2005

2008

2014

voldoende aanbod in Drenthe
voldoende aanbod in Drenthe,
maar niet bij mij in de buurt
onvoldoende aanbod in Drenthe
geen mening

61%
10%

59%
8%

65%
8%

7%
22%

8%
25%

7%
20%

totaal

100% 100%

100%

In 2014 is een toename in de tevredenheid over het aanbod ten opzichte van 2008 en 2005. Ook is te
zien dat 8% van de mensen vindt dat er onvoldoende aanbod in de buurt is en 7% vindt dat er
onvoldoende aanbod in Drenthe is. Deze mensen wonen geografisch gespreid, een kleine
meerderheid woont in zuidwest Drenthe. Als ingezoomd wordt op het type instellingen waar men meer
11

van wenst valt op dat 9% van deze groep meer aanbod in musea zou willen zien. De behoefte aan de
andere voorzieningen is minder en ligt tussen de 2 en 4%.
CONCLUSIE
In hoofdstuk 4 zijn twee van de drie onderzoeksvragen aan bod gekomen. Deze gaan over culturele
participatie in de passieve vorm (het bezoek aan instellingen en plekken) en over de behoefte aan
meer aanbod op dit terrein. Ook is een vergelijking met 2008 en 2005 gemaakt.
Passieve participatie (vraagstelling a)
In 2014 heeft 78% van de Drentse bevolking minimaal één culturele instelling of plek bezocht. Dit is
een lichte stijging (2%) ten opzichte van 2008. Nog steeds is het zo dat mensen met een lager
inkomen of lager opleidingsniveau minder participeren. Als voornaamste reden om niet te participeren
wordt ‘geen interesse’ genoemd. Opvallend is verder dat de reden van te hoge kosten, net als bij het
bezoek aan voorstellingen, is toegenomen ten opzichte van 2008 (van 5 naar 9%).
Extra behoefte (vraagstelling b)
Net als in 2005 en 2008 is de grote meerderheid tevreden over het aanbod van culturele instellingen
in Drenthe, deze is zelfs toegenomen met 6%. Van de groep mensen die aangeeft behoefte te hebben
aan meer voorzieningen, geeft 8% aan meer behoefte te hebben aan musea.
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5. GEBRUIK VAN KUNSTUITLEEN EN BIBLIOTHEEK
In dit hoofdstuk worden de culturele uitleenvoorzieningen kunstuitleen en bibliotheek/bibliobus in beeld
gebracht. In 2005 en 2008 werd hierbij ook nog gekeken naar de fonotheek en videotheek. Gezien de
digitalisering is in 2014 alleen het gebruik van de kunstuitleen en de bibliotheek onderzocht.
In 2014 maakt slechts 1% van de mensen gebruik van de kunstuitleen, dit was in 2008 ongeveer 2%.
Van de bibliotheek maken veel meer mensen gebruik, namelijk 65%. Dit is een forse toename ten
opzichte van 2005 en 2008, waarin het bezoek respectievelijk 50 en 51% was.
Wie maakt gebruik van de bibliotheek?
Als gekeken wordt naar de achtergrondkenmerken dan is een bezoek aan de bibliotheek niet
leeftijdsgebonden en ook niet inkomensafhankelijk. Wel is het zo dat hoger opgeleiden meer gebruik
maken van de bibliotheek dan lager opgeleiden. De redenen voor niet-gebruik zijn te zien in tabel 5.1.
Tabel 5.1

Belangrijkste reden van niet-bezoek

reden
geen interesse
geen tijd/te druk
gezondheid/handicap
te hoge kosten/te duur
niet in de buurt/te ver weg
anders
totaal

2014
35%
26%
4%
4%
5%
26%
100%

Bij ‘anders’ wordt met name als reden aangegeven dat men zelf boeken koopt of een e-reader heeft.
Er kan geen vergelijking worden gemaakt met andere jaren, omdat toen ook de redenen om geen
andere culturele uitleeninstellingen te bezoeken zijn meegenomen. Wat wel opgemerkt kan worden is
dat veruit de belangrijkste redenen om geen bezoek te brengen interesse en tijdgebrek zijn.
Tevreden over aanbod?
Bij de vraag naar het aanbod van bibliotheek en bibliobus kon men het antwoord ‘weet niet/geen
mening’ niet kiezen. Dit was bij de vragen in hoofdstuk 3 en 4 naar het aanbod van culturele
voorstellingen en instellingen wel het geval. Daar is het antwoord ‘weer niet/geen mening’ relatief vaak
gekozen; 20% van de respondenten koos dit antwoord in 2014. Dit in het achterhoofd houdende, is
het nog steeds opvallend dat 21% van de mensen vindt dat er te weinig aanbod is van bibliotheek of
bibliobus. Als dit uitgesplitst wordt naar woongemeente, blijkt dat vooral inwoners van de gemeenten
Aa en Hunze, Borger-Odoorn en Coevorden van mening zijn dat er te weinig aanbod is.
CONCLUSIE
In hoofdstuk 5 zijn dezelfde onderzoeksvragen aan bod gekomen als in de voorgaande hoofdstukken.
Passieve participatie (vraagstelling a)
In 2014 heeft 65% van de Drentse bevolking gebruik gemaakt van de bibliotheek of bibliobus. Dit is
niet afhankelijk van inkomen of leeftijd, wel bezoeken hoger opgeleiden vaker de bibliotheek dan lager
opgeleiden. Als voornaamste redenen om niet te gaan wordt geen interesse en tijdsgebrek genoemd.
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Extra behoefte (vraagstelling b)
Daar waar men voor wat betreft voorstellingen en instellingen relatief tevreden was over het aanbod,
valt op dat 21% van de mensen vindt dat er onvoldoende aanbod is van bibliotheek of bibliobus. Als
gekeken wordt waar deze mensen wonen dan is dat met name in de gemeenten Aa en Hunze,
Borger-Odoorn en Coevorden.
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6. ACTIEVE DEELNAME KUNST- EN CULTUURACTIVITEITEN
In de vorige hoofdstukken stond passief gebruik van cultuur centraal. In dit hoofdstuk wordt
ingezoomd op actieve deelname aan culturele en kunstactiviteiten. Het gaat dus bijvoorbeeld niet
meer om het bezoeken van een muziekuitvoering maar om het zelf bespelen van een
muziekinstrument. In dit onderzoek worden tien verschillende soorten kunstzinnige en culturele
uitingen gemeten. Dit aantal is niet volledig dekkend voor alle activiteiten die op dit gebied worden
4
uitgevoerd, toch biedt het een goed inzicht in actieve participatie. De deelname is te zien in tabel 6.1 .
Tabel 6.1

Frequentie van actieve participatie, per activiteit

activiteit
tekenen, schilderen, grafisch werk
zingen
muziekinstrument bespelen
fotografie/film/video (geen
vakantie/familiekiekjes)
beeldhouwen, boetseren, pottenbakken, sieraden maken
werken met textiel, wandkleden
maken, weven
verhalen/gedichten schrijven
muziek maken op de computer
toneel, mime
(jazz)ballet, (volks)dans

1à2
keer

2014
3 keer
of vaker

1à2
keer

2008
3 keer
of vaker

totaal
2014

totaal
2008

9%
4%
3%
6%

13%
16%
12%
15%

22%
20%
15%
21%

9%
5%
3%
4%

12%
15%
11%
9%

21%
20%
14%
13%

2%

3%

5%

6%

4%

10%

5%

7%

12%

3%

5%

8%

4%
2%
2%
4%

5%
3%
2%
5%

10%
5%
5%
10%

6%
3%
3%
2%

5%
3%
3%
4%

11%
6%
6%
6%

Tabel 6.1 laat zien dat sommige activiteiten meer en andere activiteiten minder beoefend worden in
2014 dan in 2008. Overall neemt net als in 2008 ongeveer 50% van de mensen deel aan een culturele
activiteit. Als gekeken wordt naar de achtergrondkenmerken dan valt op dat de activiteiten
leeftijdsgebonden zijn, zo doen er meer jongeren aan ballet en dans en schrijven meer ouderen
verhalen. Hetzelfde kan gezegd worden voor de achtergrondkenmerken inkomen en opleidingsniveau.
Dit verschilt per activiteit. Er is dus geen groep met een bepaalde achtergrondkenmerk die veel minder
participeert dan een andere groep.
Het deelnemen aan culturele activiteiten kan zowel via een vereniging als individueel plaatsvinden. In
tabel 6.2 is het percentage van de mensen weergegeven die in georganiseerd verband deelnemen.
Tabel 6.2

Aantal kunst- en cultuurparticipanten in georganiseerd verband

georganiseerd via kunstzinnige instelling
georganiseerd via vereniging, club, gezelschap

2005

2008

2014

5%
17%

4%
18%

3%
16%

Een minderheid van de mensen neemt deel in georganiseerd verband. Ten opzichte van 2008 en
2005 is sprake van een lichte afname.

4

Omwille van de leesbaarheid van de tabel zijn de resultaten van 2005 weggelaten, zo nodig wordt hiernaar verwezen in de
tekst.
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CONCLUSIE
In hoofdstuk 6 stond actieve culturele en kunstzinnige participatie centraal. In totaal werden 10
verschillende soorten kunstzinnige en culturele activiteiten onderzocht.
Actieve participatie (vraagstelling a; deelname en bereik)
Meer dan de helft van de mensen heeft zich het afgelopen jaar kunstzinnig of cultureel geuit. Dit is
ongeveer hetzelfde als in 2008. Er is geen achtergrondkenmerk die bepalend is voor deelname.
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7. DRENTSE KUNST- EN CULTUURINSTELLINGEN EN EVENEMENTEN
In dit hoofdstuk wordt bekeken in hoeverre culturele uitingen en evenementen bekend zijn bij het
Drentse publiek. Hiertoe is een lijst opgesteld van musea, evenementen en andere culturele uitingen
met een bovenlokaal/regionaal bereik. Door de actualiteit is de lijst van culturele uitingen afwijkend
van die van 2005. Een vergelijking met 2005 is hierdoor niet mogelijk.
Musea
In tabel 7.1 is weergegeven in hoeverre musea bekend zijn bij inwoners van Drenthe en in hoeverre zij
in het afgelopen jaar een bezoek hebben gebracht aan het betreffende museum.
Tabel 7.1

Naamsbekendheid en bezoek Drentse musea
percentage inwoners dat de musea kent en bezocht heeft

Museum

2008
bekend
bezocht

Herinneringskamp Westerbork
Drents Museum
Gevangenismuseum, Veenhuizen
Hunebedmuseum, Borger
Museum de Buitenplaats, Eelde

80%
75%
75%
70%
37%

30%
20%
31%
20%
8%

2014
bekend
bezocht
98%
96%
96%
94%
45%

31%
39%
34%
22%
12%

In tabel 7.1 is te zien dat de bekendheid van alle musea in 2014 veel groter is dan in 2008. In de
cultuurnota wordt het belang van goede marketing onderstreept en is marketing een criterium bij het
verstrekken van subsidies geworden. In die zin kan dit wat opgeleverd hebben met betrekking tot de
bekendheid van musea. Een andere oorzaak zou de eerdere raadpleging van het panel kunnen zijn in
2008, waardoor men bekend is geworden met de naam.
Opvallend is de stijging van het aantal bezoekers aan het Drents Museum, dit zou goed kunnen
komen door de nieuwbouw en specifieke tentoonstellingen in het museum. De achtergrondkenmerken
van mensen zijn niet van invloed op de mate waarin men bekend is met de musea en de mate waarin
men deze bezoekt.
Festivals
In tabel 7.2 is de naamsbekendheid van en het bezoek aan verschillende festivals weergegeven.
Tabel 7.2

Festivals
Festival Vrouwenfilms
Axis festival
Festival Zomerzinnen

Naamsbekendheid en bezoek festivals
percentage inwoners dat de festivals kent en bezocht heeft
2008
2014
bekend
bezocht
bekend
bezocht
21%
13%
11%

2%
2%
2%

23%
14%
20%

2%
4%
3%

In de tabel is te zien dat de bekendheid van en deelname aan de Drentse festivals licht is
toegenomen. Hierbij is de bekendheid met het Festival Zomerzinnen het meest gestegen (met 9%).
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Overige Drentse culturele uitingen
Tabel 7.3

Naamsbekendheid en bezoek overige Drentse culturele uitingen
percentage inwoners dat de uitingen kent en bezocht heeft
2008
2014
bekend
bezocht
bekend
bezocht

Evenementen
Oktobermaand kindermaand
Culturele prijs Drenthe
Culturele hoofdstad/gemeente
Culturele uitdag Drenthe

61%
49%
45%
23%

5%
1%
10%
3%

67%
60%
72%
32%

8%
2%
12%
4%

Orkesten
Drents Jeugdorkest
Drents Symfonie orkest

45%
46%

5%
3%

64%
57%

5%
4%

18%
7%

3%
2%

37%
8%
9%
3%
50%

7%
2%
1%
1%
6%

11%

3%

12%

2%

Theatergezelschappen
PeerGrouP
DJT de Reus/ Garage TDI
Nizno
ZIRR Danstheater
Theater te water
Beeldende kunst
KIK (kunst in Kolderveen)

In tabel 7.3 is te zien dat ook de bekendheid van de opgenomen uitingen is toegenomen. Opvallend is
de grote stijging van de bekendheid van de Culturele hoofdstad/gemeente, de Culturele uitdag, het
Jeugd- en Symfonie orkest en de PeerGroup. Het is niet zo dat de toename van de bekendheid, ook
heeft geleid tot een grote stijging van het bezoek. Er is wel sprake van een stijging in de deelname,
maar deze is gering. De verschillen in bekendheid per regio in Drenthe zijn klein, dit geldt niet voor
KIK, deze is het meest bekend in zuidwest Drenthe.
CONCLUSIE
De bekendheid van alle Drentse culturele instellingen en uitingen is toegenomen en er is sprake van
een kleine toename in bezoek aan deze instellingen en uitingen. Met name musea zijn goed bekend
bij de mensen en worden goed bezocht.
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8. CONCLUSIE
In dit onderzoek stonden de volgende vragen centraal:
a.
b.
c.

In welke mate is er sprake van passieve beleving van kunst en cultuur?
Is er voldoende aanbod van de verschillende uitingsvormen (dans, toneel, schilderkunst, etc)?
In welke mate is er sprake van actieve beoefening van uitingsvormen van kunst en
cultuur?

Per vraag worden de antwoorden hieronder kort samengevat.

Vraagstelling a: passieve participatie
Culturele voorstellingen
In 2014 heeft 84% van de Drentse bevolking minimaal één culturele voorstelling bezocht, dit is gelijk
aan het percentage in 2008. De cijfers tonen een stijging ten opzichte van 2005. Wanneer naar de
redenen van niet-gebruik gekeken wordt is het opvallend dat het aantal mensen dat als reden van
niet-bezoek de kosten van de voorstelling aangeeft, fors is toegenomen ten opzichte van 2008, met
9%. Vooral mensen met een laag inkomen geven aan dat de kosten een reden zijn om niet deel te
nemen. Anderzijds laten de cijfers zien dat er minder sprake is van gedwongen niet-gebruik door
fysieke beperkingen en dat de reden ‘het is niet in de buurt’ is afgenomen.
Culturele instellingen en plekken
In 2014 heeft 78% van de Drentse bevolking minimaal één culturele instelling of plek bezocht. Dit is
een lichte stijging (2%) ten opzichte van 2008. Nog steeds is het zo dat mensen met een lager
inkomen of een lager opleidingsniveau minder participeren. Als voornaamste reden om niet te
participeren wordt geen interesse genoemd. Opvallend is verder dat de reden van te hoge kosten, net
als bij het bezoek aan voorstellingen, is toegenomen ten opzichte van 2008 (van 5 naar 9%). Deze
reden wordt bijna uitsluitend door mensen met een laag inkomen gegeven, terwijl niemand van de
mensen met een hoog inkomen aangeeft dat de hoge kosten een reden zijn om geen bezoek te
brengen aan een culturele instelling of plek.
Uitleenvoorzieningen: bibliotheek
In 2014 heeft 65% van de Drentse bevolking gebruik gemaakt van de bibliotheek of bibliobus. Dit is
niet afhankelijk van inkomen of leeftijd, wel bezoeken hoger opgeleiden vaker de bibliotheek dan lager
opgeleiden. Als voornaamste redenen om niet te gaan wordt geen interesse en tijdsgebrek genoemd.
Drentse culturele instellingen en cultuuruitingen
De bekendheid van alle Drentse culturele instellingen en uitingen is toegenomen en er is sprake van
een kleine toename in bezoek aan deze instellingen en uitingen. Met name musea zijn goed bekend
bij de mensen en worden goed bezocht.

Vraagstelling b: waardering van het aanbod
Culturele voorstellingen
In 2008 was 51% van de mensen tevreden over het aanbod van culturele voorstellingen. Dit is in 2014
fors toegenomen naar 62%. Daarnaast vindt 18% het aanbod in Drenthe of in de eigen buurt
onvoldoende, ook dit is een afname ten opzichte van 2008.
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Culturele instellingen/plekken
Net als in 2005 en 2008 is de grote meerderheid tevreden over het aanbod van culturele instellingen
in Drenthe in 2014, deze is zelfs toegenomen met 6%. Van de mensen die aangeeft behoefte te
hebben aan meer voorzieningen, geeft 8% aan meer behoefte te hebben aan musea.
Culturele uitleenvoorzieningen
Er kon met andere jaren geen vergelijking gemaakt worden voor wat betreft de bibliotheek. Hierover
kan gezegd worden dat 21% van de mensen vindt dat er te weinig aanbod is van bibliotheken en
bibliobus. Als dit uitgesplitst wordt naar woongemeente, blijkt dat vooral inwoners van de gemeenten
Aa en Hunze, Borger-Odoorn en Coevorden van mening zijn dat er te weinig aanbod is.

Vraagstelling c: actieve participatie
Meer dan de helft van de mensen heeft zich het afgelopen jaar kunstzinnig of cultureel geuit. Dit is
ongeveer hetzelfde als in 2008. Er is geen achtergrondkenmerk die bepalend is voor deelname.
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Bijlage 1. Vragenlijst Drents Panel
1. We beginnen de vragenlijst met een aantal vragen over voorstellingen en voorzieningen die u in de afgelopen tijd mogelijk
hebt bezocht. Dit kan zowel binnen als buiten Drenthe zijn geweest.
Wilt u voor de volgende voorstellingen en voorzieningen aangeven hoe vaak u deze in de afgelopen 12 maanden hebt
bezocht?
Niet/ 0 keer

1 à 2 keer

3 à 4 keer

5 keer of
vaker

Toneelvoorstelling
Cabaret of kleinkunst
Concert klassieke muziek
Opera of operette
Uitvoering van een koor
Concert harmonie, fanfare, brassband
Concert popmuziek of wereldmuziek
Concert Jazz of blues
Danceparty of houseparty
Musical
Balletvoorstelling of dansvoorstelling
Film in bioscoop of filmhuis
Literaire bijeenkomst
Lezing over kunst of kunstgeschiedenis
Tentoonstelling fotografie, beeldende
kunst of schilderkunst

2. Bezocht u deze voorstellingen en/of voorzieningen (uit de vorige vraag) voornamelijk in de provincie Drenthe of buiten de
provincie Drenthe?
Ik heb geen voorstelling/voorziening bezocht
Voornamelijk in de provincie Drenthe

Ga verder met vraag 3.

Ga verder met vraag 4.

Ongeveer evenveel binnen als buiten de provincie Drenthe
Voornamelijk buiten de provincie Drenthe

Ga verder met vraag 4.

Ga verder met vraag 4.

3. Wat is de belangrijkste reden dat u geen van deze voorstellingen of voorzieningen hebt bezocht?
Is niet in de buurt/te ver weg
Te hoge kosten/te duur
Geen interesse
Geen tijd/te druk
Gezondheid/fysieke beperking
Anders, namelijk

4. Vindt u dat er genoeg van deze voorstellingen en voorzieningen in de provincie Drenthe zijn?
Ja, voldoende

Ga verder met vraag 6.

Ja, maar niet bij mij in de buurt
Nee, onvoldoende

Ga verder met vraag 5.

Ga verder met vraag 5.

Geen mening/weet niet

Ga verder met vraag 6.

5. Van welke voorstellingen vindt u dat er onvoldoende aanbod in de provincie Drenthe is? (U kunt hier meerdere
antwoorden aanvinken)
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Toneelvoorstelling
Cabaret of kleinkunst
Concert klassieke muziek
Opera of operette
Uitvoering van een koor
Concert harmonie, fanfare, brassband
Concert popmuziek of wereldmuziek
Concert jazz of blues
Danceparty of houseparty
Musical
Balletvoorstelling of dansvoorstelling
Film in bioscoop of filmhuis
Literaire bijeenkomst
Lezing ove kunst of kunstgeschiedenis
Tentoonstelling fotografie, beeldende kunst of schilderkunst

6. Hoe vaak hebt u in de afgelopen 12 maanden de volgende instellingen en/of plekken bezocht?
niet

1 à 2 keer

3 à 4 keer

5 keer of
meer

Museum (zowel bezoeken aan vaste
collecties als aan speciale
tentoonstellingen)
Galerie of atelier (een plaats waar
men kunstvoorwerpen kan bekijken en
kopen)
Archief (bijvoorbeeld rond
stamboomonderzoek of
streekgeschiedenis)
Bezienswaardige gebouwen,
dorpen of stadsdelen
Centrum voor kunsten (ICO, Scala,
CQ)

7. Bezocht u deze instellingen en/of plekken voornamelijk in de provincie Drenthe of buiten de provincie Drenthe?
Ik heb geen van deze instellingen of plekken bezocht
Voornamelijk in de provincie Drenthe

Ga verder met vraag 8.

Ga verder met vraag 9.

Ongeveer evenveel binnen als buiten de provincie Drenthe
Voornamelijk buiten de provincie Drenthe

Ga verder met vraag 9.

Ga verder met vraag 9.

8. Wat is de belangrijkste reden dat u geen van deze instellingen of plekken hebt bezocht?
Is niet in de buurt/te ver weg
Te hoge kosten/te duur
Geen interesse
Geen tijd/te druk
Gezondheid/fysieke beperking
Anders, namelijk

9. Vindt u dat er genoeg van deze instellingen en plekken in de provincie Drenthe zijn?
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Ja, voldoende

Ga verder met vraag 13.

Ja, maar niet bij mij in de buurt
Nee, onvoldoende

Ga verder met vraag 10.

Ga verder met vraag 10.

Geen mening/ weet niet

Ga verder met vraag 13.

10. Van welke instellingen of plekken vindt u dat er onvoldoende aanbod in de provincie Drenthe is? (U kunt hier meerdere
antwoorden aanvinken)
Museum
Galerie of atelier
Archief
Centrum voor kunsten

11. Hoe vaak hebt u in de afgelopen 12 maanden gebruik gemaakt van de Bibliotheek of Bibliobus?
niet

Ga verder met vraag 12.

1 à 2 keer

Ga verder met vraag 13.

3 à 4 keer

Ga verder met vraag 13.

5 keer of meer

Ga verder met vraag 13.

12. Wat is de belangrijkste reden dat u geen gebruik hebt gemaakt van de Bibliotheek of Bibliobus?
Is niet in de buurt/te ver weg
Te hoge kosten/te duur
Geen interesse
Geen tijd/te druk
Gezondheid/fysieke beperking
Anders, namelijk

13. Hoe vaak hebt u in de afgelopen 12 maanden gebruik gemaakt van een voorziening voor kunstuitleen?
niet

Ga verder met vraag 14.

1 à 2 keer
3 à 4 keer
5 keer of meer

14. Wat is de belangrijkste reden dat u geen gebruik hebt gemaakt van een voorziening voor kunstuitleen?
Is niet in de buurt/te ver weg
Te hoge kosten/te duur
Geen interesse
Geen tijd/te druk
Gezondheid/fysieke beperking
Anders, namelijk

15. Van welke voorzieningen vindt u dat er onvoldoende aanbod is? U kunt hier meerdere antwoorden aanvinken
Bibliotheek/ Bibliobus
Voorziening voor kunstuitleen
Boven genoemde voorzieningen zijn er voldoende

4
16. Hoe vaak hebt u in de afgelopen 12 maanden in uw vrijetijd (dus buiten werk− of schooltijd) de volgende activiteiten
gedaan?
niet/0 keer

1 à 2 keer

3 à 4 keer

5 keer of
vaker

Tekenen, schilderen, grafisch werk
Beeldhouwen, boetseren,
pottenbakken
Werken met textiel, weven
Zingen
Muziekinstrument bespelen
Toneelspelen
Dansen of (jazz)ballet
Fotografie/film/video niet zijnde
familiefoto's
Verhalen of gedichten schrijven
Muziek maken op de computer

17. Was u in de afgelopen 12 maanden voor één of meer van deze activiteiten (van de vorige vraag) ingeschreven bij een
instelling voor kunstzinnige vorming (muziekschool, dansschool, etc) of lid van een vereniging, club of gezelschap? U
kunt meerdere antwoorden aanvinken
Ja, bij een insteling voor kunstzinnige vorming
Ja, bij een vereniging, club of gezelschap
Nee, geen van deze

18. Wilt u hieronder aangeven van welke Drentse activiteiten en voorzieningen u wel eens hebt gehoord?
Ja, heb ik wel van gehoord
Oktobermaand kindermaand
Axis festival
Culturele hoofdstad van Drenthe
Culturele prijs van Drenthe
Drentse Uitmaand/Uitdag
Festival (na)Zomerzinnen
Festival Vrouwenfilms
Theatergroep NizNo
Theatergezelschap PeerGrouP
Drents Jeugdtheatergezelschap De
Reus
ZiRR Danstheater
Theater te Water
Drents Jeugdorkest
Drents Symfonie orkest
KIK (Kunst in Kolderveen)
Drents Museum
Gevangenismuseum Veenhuizen
Hunebedcentrum Borger
Herinneringskamp Westerbork
Museum de Buitenplaats

Nee, heb ik niet van
gehoord
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19. Wilt u hieronder aangeven welke Drentse activiteiten en voorzieningen u in de afgelopen 12 maanden bezocht hebt? Bij
de voorzieningen waarmee u niet bekend bent, kunt u 'nee' invullen.
Ja, heb ik bezocht

Nee, heb ik niet bezocht

Oktobermaand kindermaand
Axis festival
Culturele hoofdstad van Drenthe
Culturele prijs van Drenthe
Drentse Uitmaand/Uitdag
Festival (na)Zomerzinnen
Festival Vrouwenfilms
Theatergroep NizNo
Theatergezelschap PeerGrouP
Drents Jeugdtheatergezelschap De
Reus
ZiRR Danstheater
Theater te Water
Drents Jeugdorkest
Drents Symfonie orkest
KIK (Kunst in Kolderveen)
Drents Museum
Gevangenismuseum Veenhuizen
Hunebedcentrum Borger
Herinneringskamp Westerbork
Museum de Buitenplaats
Tot slot volgen een aantal achtergrond vragen.

20. Hoe is uw thuissituatie?
Ik woon alleen

Ga verder met vraag 22.

Ik woon bij mijn ouders/verzorgers

Ga verder met vraag 22.

Samenwonend of gehuwd zonder kinderen thuis
Samenwonend of gehuwd met kinderen thuis
Eénoudergezin met kinderen

Ga verder met vraag 22.
Ga verder met vraag 21.

Ga verder met vraag 21.

21. Is er in uw gezin een kind van 12 jaar of jonger?
Ja
Nee

22. Wat is uw hoogst voltooide opleiding? Volgt u op dit moment dagonderwijs, dan graag uw huidige opleiding aanvinken
Geen opleiding (basisschool niet afgemaakt)
Basisschool
Lager of voorbereidend beroepsonderwijs (lbo/vbo/vmbo/mavo/lts)
Havo, atheneum, vwo of gymnasium
Middelbaar beroepsonderwijs (mts, meao, mbo)
Hogerberoepsonderwijs (hbo, heao, hts)
Wetenschappelijk onderwijs

23. Hoe beoordeelt u het inkomen van uw eigen huishouden?
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Lager dan de meeste anderen (lager dan modaal)
Ongeveer gelijk aan de meeste anderen (gelijk aan modaal)
Hoger dan de meeste anderen (bovenmodaal)
Weet niet

