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De Jeugdmonitor Zeeland is een samenwerkingsverband van de Provincie Zeeland, de 13 Zeeuwse
gemeenten en verschillende instellingen die op
het gebied van jeugd werkzaam zijn.
De Jeugdmonitor Zeeland brengt de leefwereld
van de Zeeuwse jeugd in kaart door gegevens te
verzamelen over kinderen en jongeren van 0 tot
en met 23 jaar.
De primaire doelstelling van de Jeugdmonitor is
het voorzien in gegevens en informatie ter ondersteuning van (jeugd- en onderwijs)beleid van gemeenten, provincie en jeugdmonitorpartners.
Hoofdverantwoordelijke voor de uitvoering van
de Jeugdmonitor Zeeland is Scoop, Zeeuws instituut voor sociale en culturele ontwikkeling. Scoop
werkt voor de uitvoering van dit project samen
met verschillende partijen, waaronder GGD Zeeland, de Regiopolitie Zeeland, het Regionaal Pedagogisch Centrum Zeeland en Jeugdzorg Zeeland.
Een belangrijk kanaal voor het bekend maken van
de verzamelde informatie is de website
www.jeugdmonitorzeeland.nl. Een ander initiatief
is het uitbrengen van korte themarapporten.
Dit is een themarapport in de serie op basis van
de ‘Enquête Jeugdmonitor Zeeland - Klas 3 Voortgezet Onderwijs 2011’. Aan de enquête werd
deelgenomen door 3.147 Zeeuwse leerlingen uit
klas 3 van het voortgezet onderwijs, vooral 14 en
15-jarigen. Alle scholen voor voortgezet onderwijs in Zeeland, en enkele daarbuiten, hebben
deelgenomen aan het onderzoek, evenals een
aantal scholen voor voortgezet speciaal onderwijs, de OPDC’s en een praktijkschool. De invullers
vertegenwoordigen naar schatting 68% van het
totaal aantal Zeeuwse jongeren in klas 3. Het bestand is gewogen naar woongemeente en schoolsoort om verschil in respons te corrigeren.

Inleiding
Centraal in dit themarapport staat de cultuurbeleving van derdeklassers uit het
voortgezet onderwijs. Vijftienjarige1 Zeeuwen zijn namelijk, méér nog dan die
van zestien jaar en ouder, echte cultuurliefhebbers. Die liefde voor cultuur blijkt
op twee verschillende manieren die we in het vervolg de actieve en de receptieve (passieve) cultuurparticipatie zullen noemen. Zo weten we bijvoorbeeld
dat zo’n 80% van de bestudeerde groep Zeeuwse jongeren tenminste één keer
per jaar een culturele voorstelling bezoekt, zoals toneel, cabaret, een concert
enzovoort (receptieve cultuurparticipatie). Een ander voorbeeld is dat circa 60%
van de Zeeuwse vijftienjarigen creatieve hobby’s beoefent, zoals zingen, het
maken van muziek op een instrument of computer, tekenen enzovoort (actieve
cultuurparticipatie).
De in dit rapport verzamelde gegevens zijn gebaseerd op metingen uit 2004,
2007 en 2011. Gekeken is naar de relatie tussen culturele belangstelling enerzijds en zaken als geslacht, schooltypes, sociale factoren, religieuze en etnische
achtergronden anderzijds. We zullen onder meer zien dat de culturele belangstelling onder vijftienjarigen soms verschuift, bijvoorbeeld van toneel naar galerieën, bezienswaardige gebouwen en musea. In combinatie met andere gegevens ontstaat zo een totaalbeeld van een doelgroep waarop door culturele
instellingen en overheden in de toekomst effectief kan worden ingespeeld.
1.

Er wordt gesproken over vijftienjarige, in feite gaat het om derdeklassers. Vooral 		
14- en 15-jarigen.
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CULTUURPARTICIPATIE

De verschillen in culturele belangstelling van Zeeuwse vijftienjarigen kunnen in onderstaande figuur aanschouwelijk worden gemaakt. Daarbij keren de percentages uit de inleiding van circa 80% (links: receptieve
participatie) en circa 60% (rechts: actieve participatie) weer terug. Opvallend is de stijging van het bezoek
aan culturele instellingen als musea, galerieën en dergelijke (midden: receptieve participatie). Daar staat een
daling van het bezoek aan culturele voorstellingen als bijvoorbeeld toneel tegenover. Ofschoon de omvang
van Zeeuwse cultuurparticipatie door jongeren naar verhouding stabiel blijft, verandert dus deels de invulling
ervan.
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Daarbij is een kritische kanttekening op zijn plaats. We kunnen ons namelijk afvragen of de invulling die
jongeren aan hun cultuurparticipatie geven echt helemaal uit henzelf komt. Zo valt bijvoorbeeld te betwijfelen of de toename van hun bezoek aan musea en galerieën valt te verklaren uit een voorliefde voor stokoude
skeletten en moderne penceelstreken. Eerder valt te verwachten dat externe invloeden, zoals school en familie/vrienden, jongeren in cultureel opzicht op sleeptouw nemen. Daar is trouwens helemaal niets op tegen.
Integendeel, het stimuleren van jongeren op cultureel gebied kan hen juist over bepaalde drempels (o.a. van
het onbekende) heen helpen. Een vijftienjarige die in een veilige, omgeving beelden en gebouwen kan bewonderen, leert op die manier zaken kennen die anders ver van zijn/haar bed blijven staan. Bovendien komt
uit een onderzoek van het bureau YoungWorks uit 2011 naar voren dat nogal wat jonge mensen uit zichzelf
weliswaar niet zo snel zoiets als een theater bezoeken, maar “samen met vrienden of met school iets cultureels doen, vinden ze best leuk”2.

Cultuurminnenden
en -mijdenden

De in bovenstaande figuur gemaakte indeling in culturele voorstellingen, instellingen en activiteiten kan men
als kapstok gebruiken om een onderscheid te maken tussen cultuurparticipanten enerzijds en hun niet-participerende leeftijdgenoten anderzijds. Laten we met die laatste groep - de cultuurmijdenden - beginnen. Indien men deze groep in verband brengt met de door hen vermeden culturele voorstellingen (toneel, concert,
cabaret, dance-/houseparty’s e.d.), valt op dat deze jongeren
• eerder jongens dan meisjes zijn
• vooral op het Vmbo (zelfs in toenemende mate) en het Vso zitten
• relatief vaak in niet-stedelijke gebieden wonen
• vaak een protestantse achtergrond hebben.
2.

Bas Delmee, Tweederde jongeren geïnteresseerd in cultuur, op http://blog.youngworks.nl/facts/tweederde-jongerengeinteresseerd-in-cultuur (geraadpleegd op 25-05-2012), p. 3.
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Brengt men de cultuurmijdende jongeren vervolgens in verband met de door hen ontweken culturele instellingen (museum, galerie, archief, gebouw e.d.), dan blijkt opnieuw dat het eerder jongens dan meisjes betreft. En wederom zijn Vmbo/Vso-jongeren oververtegenwoordigd (bij het Vso zelfs in toenemende mate).
Voorts onthouden met name niet-westerse allochtonen zich relatief vaak van deelname; dit laatste geldt ook
voor jongeren met een islamitische achtergrond.
Indien men tenslotte culturele activiteiten (zang, dans, muziekinstrument, toneel e.d.) en niet-participanten
naast elkaar zet, zien we opnieuw veelal jongens, vooral Vmbo/Vso-jongeren en opvallend veel moslimjongeren. Op dit punt neemt het cultuurmijdend gedrag bij Vwo-leerlingen en godsdienstige jongeren (roomskatholieken/moslims) zelfs licht toe.
Richten we vervolgens onze aandacht op de cultuurminnenden, dan ontstaat een soort spiegelbeeld (meer
meisjes, hoger opgeleid, stedelijk, niet protestant), waarbij opvalt dat het jaar 2011 soms een bepaalde omslag laat zien (zie inlegvel).

Cultuur als sociaal
bindmiddel

De beoefening van culturele activiteiten gebeurt zowel individueel als in groepsverband. Dit laatste, het sociale aspect, ziet men terug in bijvoorbeeld Zeeuwse pop- en rockbandjes, alsmede in zang- en muziekverenigingen (hafabra). Vragen we in het kader van de Jeudmonitor naar het lidmaatschap bij jongeren van een
dansclub, zang-, muziek- en toneelvereniging en tenslotte knutselclub, dan zien we om te beginnen dat het
aandeel van deze laatste activiteit in de loop der jaren vrijwel nihil is geworden (grafiek).
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Door de jaren heen is enerzijds het lidmaatschap van een dansclub eerst toegenomen en daarna weer op een
vergelijkbaar niveau als in 2004, terwijl anderzijds de belangstelling voor de zang-, muziek- en toneelvereniging is toegenomen en hoger gebleven. Toch neemt dit niet weg dat (actieve) cultuurparticipatie in verenigingsverband tussen 2007 en 2014 aan het afnemen is. Daar staat dan weer tegenover dat degenen die
eenmaal actief participeren, dat soms ook receptief doen: jongeren die lid zijn van een culturele vereniging
(actieve participatie) bezoeken vaker ook culturele voorstellingen (receptieve participatie). Dit geldt voor alle
onderzochte jaren.

Culturele profielen

Uit het voorgaande - waarin al op enkele verbanden tussen de vele verschillende vormen van cultuurparticipatie is gewezen - volgt bij nadere analyse dat we over ‘culturele profielen’ kunnen spreken. Daarmee worden
de samenhangende patronen van participatie bedoeld (zie inlegvel). Bekijken we bijvoorbeeld de profielen
‘creatieve hobby’s’ en ‘bewegen’, dan merken we dat met die twee centrale begrippen allerlei activiteiten zijn
verbonden waarvan we weten dat die met name door meisjes worden beoefend. Met andere woorden: het
zijn echte meisjesprofielen. Dat geldt niet voor het profiel ‘erfgoed’, waarvoor kenmerkend is dat het vooral
jongeren uit de hogere schooltypes betreft. Bij dit laatste profiel, in combinatie met een profiel als ‘traditionele cultuur’, moeten we rekening houden met de mogelijkheid dat zowel school als sociale omgeving (familie/vrienden) tot participatie aanzetten.
Overigens blijven de profielen door de jaren heen redelijk stabiel, uitgezonderd het profiel ‘moderne media’
waarin enkele verschuivingen hebben plaatsgevonden. Dit profiel bestaat in 2004 uit filmbezoek en computermuziek, verschuift in 2007 naar websites ontwerpen en computermuziek en tenslotte in 2011 naar filmbezoek en dance-/houseparty’s.

Aanbevelingen

Samenvattend ontstaat het volgende beeld. Veel vijftienjarige Zeeuwen zijn dol op cultuur, met name hoger
opgeleide meisjes die in een stedelijke omgeving wonen. Het zou goed kunnen dat hun belangstelling voor
cultuur niet alleen door factoren als school, familie en/of vrienden is beïnvloed (extrinsieke motivatie), maar
mede uit henzelf voortkomt (intrinsieke motivatie). Dit laatste geldt vermoedelijk (nog) niet voor veel leeftijdgenoten. Protestantse en moslimjongeren bijvoorbeeld zijn op cultureel gebied nogal eens ondervertegenwoordigd. Ook vertonen schooltypes grote verschillen qua cultuurparticipatie: lager opgeleiden participeren
minder. Dit vraagt dus om een soort overbrugging. Maar hoe bereikt men de cultuurmijdenden?
Ten aanzien van de lager opgeleiden kunnen we vaststellen dat er vormen van cultuurparticipatie bestaan
waarbij schooltype nauwelijks een rol speelt. Te denken valt aan zang, dance- en houseparty’s, alsmede aan
diverse uitingen van de zogeheten elektronische cultuur, zoals computerhobby’s, fotografie, film en video.
Vanwege de algehele toegankelijkheid en daarmee laagdrempeligheid bieden al deze vormen wellicht aangrijpingspunten om lager opgeleiden tot participatie te stimuleren.
Ten aanzien van niet-westerse, allochtone jongeren valt op te merken dat deze inmiddels steeds vaker - al dan
niet in schoolverband - musea en erfgoedinstellingen bezoeken, terwijl zingen bij hen eveneens in de smaak
valt. Via het reeds genoemde onderzoek van Youngworks uit 2011 weten we dat nogal wat jonge mensen
iets cultureels in schoolverband wel degelijk zien zitten. Deze opmerkelijke link tussen enerzijds de context
van acceptatie en veligheid van medeleerlingen (sociaal aspect) en anderzijds het ongestoord genieten van
abstracte schilderijen en gemummificeerde lijken (cultureel aspect) kan als een unieke buitenkans voor scholen worden opgevat. Op die manier kan dus aan de brug tussen aanbod van en vraag naar cultuur verder
worden voortgebouwd. Het telkens terugkerende doel moet zijn om jongeren net over de streep te trekken.
Tot besluit verdient één aspect nog aandacht. We weten dat jongeren die in stedelijke gemeenten wonen
vaker naar culturele voorstellingen gaan. Een laatste aanbeveling luidt dan ook om plattelandsjongeren meer
mogelijkheden te bieden (bijvoorbeeld qua vervoer) om dergelijke voorstellingen te bezoeken, al dan niet in
schoolverband.
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-- Het verschil tussen jongens en meisjes is kleiner bij bezoek aan
cabaretvoorstellingen en concert van harmonie/fanfare/brassband
(hafabra).
-- Bezoek aan dance-/houseparty’s gaat door alle schooltypes heen.
Bezoekers van een popconcert wonen in gelijke mate in stedelijke
en niet-stedelijke gemeenten; bezoekers van een hafabra-concert
wonen vooral in niet-stedelijke gemeenten.
-- Rooms-katholieke jongeren vormen een meerderheid, uitgezonderd
een groot aantal protestantse jongeren dat een klassiek concert
bezoekt.
-- In 2011 bezoeken veel westerse allochtonen een dance-/houseparty
en in toenemde mate doen moslimjongeren hetzelfde.

Bezoekt
culturele instellingen

-- In 2011 lijkt er een plotselinge (wellicht door scholen geïnitieerde)
toename van niet-westerse, allochtone jongeren die een
bezienswaardig gebouw bezoeken.

Beoefent
culturele activiteiten

-- Beoefenaren van toneel/mime/dans zijn relatief vaak woonachtig
in een stedelijke gemeente. In 2004/2007 waren dit vooral nietwesterse allochtonen. In 2011 zien we dit verschil niet meer.
-- Zingen gebeurt door alle schooltypes heen. Vooral protestantse en
allochtone jongeren zingen.
-- In 2004 bespelen met name jongeren uit niet-stedelijke gemeenten
een muziekinstrument, na 2004 trekt dat meer gelijk. Protestantse
jongeren bespelen relatief vaak, niet-westerse allochtonen relatief
weinig een muziekinstrument.
-- Een nog toenemende meerderheid van meisjes fotografeert en
filmt; daarbij speelt schooltype geen rol.
-- Schrijven lijkt vooral bij moslimjongeren populair te zijn.
-- Computermuziek is populair bij jongens; over het algemeen is
daarbij het schooltype wat lager, al begint dat te veranderen. In
2004 en 2007 zijn het met name moslimjongeren die deze muziek
maken, vanaf 2011 bestaat dit onderscheid niet meer.
-- Websitebouwers treft men met name vanaf 2011 het meest
onder jongens aan, aanvankelijk met lagere schooltypes, maar in
toenemende mate met alle schooltypes. De e-cultuur (elektronische
cultuur) heeft een sociaal egaliserende functie.
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