
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Waarom minder Nederlanders boeken lenen 
 
 
 
Een Age-Period-Cohort analyse als vertrekpunt om de terugloop in het lenen van boeken 
onder de Nederlandse bevolking te begrijpen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Masterthesis Sociologie 
Vraagstukken van Beleid en Organisatie 

 
Frederike A. de Groot 

 
 

Begeleiding 
Mw. dr. H.R. Coffé (Universiteit Utrecht) 

Dhr. prof. dr. F. Huysmans (Sociaal en Cultureel Planbureau) 
 
 

Universiteit Utrecht 
Juli 2009 



 2 

1.  Inleiding 
 
Tegenwoordig lenen minder Nederlanders boeken bij de openbare bibliotheek dan vroeger. Cijfers uit 
het Aanvullend voorzieningenonderzoek (AVO) laten zien dat het aandeel Nederlanders dat boeken 
leent sinds de jaren tachtig daalt (zie figuur 1). Tijdelijke oplevingen in het leenniveau zijn in de 
metingen van dit bevolkingsonderzoek niet waargenomen.  

Figuur 1:  Het lenen van bibliotheekboeken als sociaal verschijnsel 

 
Om in te schatten hoe de teruggang in het lenen zich verder zal ontwikkelen, moet onderzocht worden 
hoe deze trend te verklaren is. Drie factoren die elk iets met ‘tijd’ van doen hebben, en het dalende 
leenniveau kunnen verklaren, zijn leeftijd, periode en cohort.  
Als de terugloop in het lenen van boeken samenhangt met leeftijd, dan verwachten we dat mensen in 
een bepaalde leeftijdsfase tijdelijk niet lenen omdat er in deze fase factoren spelen die het lenen van 
boeken bij de openbare bibliotheek in de weg zitten.  
Hangt de teruggang samen met periode (of metingsjaar), dan wordt het leengedrag van mensen van 
alle leeftijden beinvloedt door grote maatschappelijke veranderingen.  
En indien de terugloop in het lenen samenhangt met cohort (of socialisatie), dan veronderstellen we 
dat de tijdperiode waarin men opgroeide (en de historische, sociaal-culturele en economische 
omstandigheden van die tijd) bepaalt of men wel of geen boeken leent bij de openbare bibliotheek. 
Verschillen in socialisatie tussen (geboorte-)cohorten leiden dan tot verschillen in leengewoonten. 
 
In deze studie gaan we uitzoeken in hoeverre deze drie factoren - met elk een andere invalshoek - 
van invloed zijn op de teruggang in het lenen van boeken. Hiervoor hebben we de volgende 
onderzoeksvraag geformuleerd: 
 
In hoeverre zijn de factoren leeftijd, periode en cohort mechanismen die schuilgaan achter de 
terugloop in het lenen van boeken bij de openbare bibliotheek? 
 
Voor de openbare bibliotheken, die door Nederlanders nog altijd voornamelijk met boeken worden 
geassocieerd, is de teruggang in het lenen van boeken geen gunstige ontwikkeling. En ook het 
ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) kan, in het kader van haar Letterenbeleid er 
bij gebaat zijn om te weten hoe de teruggang in het lenen te verklaren is. Door Nederlanders tot lezen 
aan te moedigen, wil zij een ‘vitale leescultuur’ realiseren (Ministerie van OCW1 2008: 6). Hiervoor 
acht het ministerie van OCW het van belang dat ‘er zo veel mogelijk boeken en informatie over 
boeken op zo veel mogelijk plaatsen voor zo veel mogelijk mensen beschikbaar zijn.’ (Research voor 
Beleid 2004). Met de beschikbaarheid van boeken bedoelt zij onder meer in ‘dat mensen boeken 
kunnen kopen en lenen’ (Research voor Beleid 2004), en dat maakt dit onderzoek ook voor het 
Letterenbeleid relevant.  
 
Afgezien van de beleidsrelevantie van de onderzoeksvraag, heeft dit onderzoek ook wetenschappelijk 
relevante aspecten. Om te beginnen zijn mij geen studies bekend waarin gezocht is naar een 
verklaring voor de ontwikkelingen in (een vorm van) bibliotheekgebruik. Het gebruik van de openbare 
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bibliotheek is (vooralsnog) een onderbelicht onderwerp voor onderzoek. Bovendien is de openbare 
bibliotheek een van Nederlands voornaamste culturele voorzieningen, en het is interessant om na te 
gaan in hoeverre verklaringen voor bibliotheekgebruik overeen komen met verklaringen voor 
cultuurparticipatie. Daarnaast wordt in deze studie een nieuwe methode van Age-Period-Cohort 
analyse toegepast, waardoor deze studie in methodologisch opzicht bijdraagt aan de validiteittoetsing 
van deze methode.  
 
In deze studie wordt gebruik gemaakt van trendcijfers uit het Aanvullend voorzieningenonderzoek 
(AVO). Dit is een langlopend bevolkingsonderzoek waarin vierjaarlijks wordt gepeild in welke mate 
Nederlanders (vanaf zesjarige leeftijd) gebruik maken van uiteenlopende maatschappelijke, culturele 
voorzieningen, waaronder ook de openbare bibliotheek. Om de invloed van de factoren leeftijd, 
periode en cohort op de teruggang in het lenen te toetsen, wordt een Age-Period-Cohort (APC) 
analyse met multileveltechniek uitgevoerd.  
 
In deze thesis volgen we de opzet van een artikel. In het volgende hoofdstuk laten we zien hoe vanuit 
de theorie de terugloop in het lenen kan samenhangen met de factoren leeftijd, periode en cohort.  
In het derde hoofdstuk beschrijven we het databestand en de variabelen die in de analyse worden 
opgenomen. Alvorens we de bevindingen van de analyse presenteren, lichten we in het vierde 
hoofdstuk toe waarom we ervoor kiezen om de Age-Period-Cohort analyse met de multileveltechniek 
uit te voeren. In het vijfde hoofdstuk bespreken we de bevindingen van de APC-analyse, gevolgd door 
een conclusie en discussie in hoofdstuk 6. We sluiten af met een beleidsadvies op basis van de 
resultaten uit de analyse.  
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2.  Theoretische achtergrond 
 
In deze studie staat de zoektocht naar een verklaring voor de terugloop van het leenniveau in de 
Nederlandse bevolking centraal. Als vertrekpunt verrichten we een Age-Period-Cohort analyse om 
vast te stellen in hoeverre de factoren leeftijd, periode en cohort te beschouwen zijn als mechanismen 
die achter deze terugloop schuilgaan.  
 
Omdat er in de onderzoekswereld geen theorieën voorhanden zijn over de effecten van de factoren 
leeftijd, periode en cohort op het (Nederlandse) bibliotheekgebruik, berusten we ons in dit hoofdstuk 
op de theoretische invullingen en empirische bevindingen die er in de verwante terreinen van culturele 
belangstelling en mediagebruik voor deze factoren zijn.  
 
Hoewel de inzet van de studies naar cultuurparticipatie anders was - het ging er om te achterhalen in 
hoeverre de divergerende belangstellingen tussen jongeren en ouderen toe te schrijven waren aan de 
effecten van levensfase (leeftijd) en generatie (cohort) - veronderstellen we dat de theorieën van 
levensfase en van socialisatie ook op het bibliotheekgebruik toepasbaar zijn.  
 
Als onderwerp van studie heeft bibliotheekgebruik duidelijke raakvlakken met cultuurparticipatie en 
mediagebruik: de openbare bibliotheek is een van Nederlands grootste culturele voorzieningen, en als 
medium is het boek zowel een informatiedrager als een bron van ontspanning.  
 
Hoewel de factoren leeftijd, periode en cohort met elkaar gemeen hebben dat zij alle drie “iets met 
‘tijd’ van doen hebben”, verschillen zij van elkaar in de zin dat zij voor een sociale verandering elk ‘een 
andere verklaringsgrond’ aanwijzen (Huysmans et al. 2004: 202-203). 
 
In de volgende paragrafen zullen we beschrijven hoe deze factoren van invloed kunnen zijn op het 
dalende leenniveau.  

2.1  Leeftijd 

In studies naar mediagebruik en culturele belangstelling is bij de empirische toetsing in hoeverre 
leeftijd een verklarende factor voor gebruik of deelname is, de factor leeftijd gekoppeld aan de 
levensfasetheorie.  
 
‘In de levensfasetheorie, die leeftijdseffecten benadrukt, wordt de ontwikkeling in de culturele en 
mediabelangstelling [dan ook] verklaard uit bijzondere omstandigheden in een bepaalde levensfase. 
Bij de uitwerking van die theorie is de nadruk gelegd op de consequentie van verschillen in drukte en 
psychische belasting.’ (Huysmans et al. 2004: 203) In deze studie zijn we niet zozeer geïnteresseerd 
in de verschillen in drukte of psychische belasting die in een leeftijdseffect op het lenen van boeken 
resulteren, maar wel in de bijzondere omstandigheden die er tijdens specifieke leeftijdsfasen in het 
leven spelen.  
 
Bij een effect van leeftijd verwachten we dat het lenen van boeken iets is dat met leeftijd samenhangt, 
doordat er in elke leeftijdsfase andere factoren spelen die het lenen van bibliotheekboeken (ten goede 
of ten slechte) faciliteren. We veronderstellen dat mensen wel willen lenen, maar in een bepaalde fase 
van hun leven ‘knelpunten’ kunnen ervaren waardoor het hen (tijdelijk) niet lukt om boeken te lenen.  
In andere levensfasen kunnen er juist factoren spelen die het lenen van boeken aantrekkelijker 
maken. Zo stimuleert de overheid vanuit het leesbevorderingsbeleid de samenwerking tussen 
basisscholen en plaatselijke openbare bibliotheken, waardoor dit beleid voor kinderen een 
stimulerende factor kan zijn om naar de bibliotheek te gaan.  
 
Indien er sprake is van een leeftijdseffect zijn er drie manieren om de terugloop van het leenniveau 
onder de Nederlandse bevolking te begrijpen, te weten doordat er (1) binnen (een) leeftijdsfase(n) 
andere faciliterende factoren (mee) gaan spelen; (2) factoren die al spelen tijdens een bepaalde fase 
meer gewicht krijgen of (3) de samenstelling van de bevolking naar leeftijd verandert.  
 
Er is op diverse culturele vlakken getoetst of de levensfasetheorie een verklaring kan bieden voor 
divergerende belangstelling tussen jongeren en ouderen  
Uit een studie naar de belangstelling voor cultureel erfgoed bleek levensfase bepalend te zijn voor het 
bezoek aan musea, monumenten en archief. Uit de (Age-Period-Cohort) analyse kwam naar voren dat 
zowel levensfase, periode en generatie ‘een rol hebben gespeeld in de ontwikkeling van de 
erfgoedbelangstelling’ (Huysmans en De Haan 2007: 249), maar dat de factor levensfase het meest 
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bepalend bleek te zijn (Huysmans en De Haan 2007: 250). Deze bevinding lijkt er op te wijzen dat de 
belangstelling voor erfgoed pas op latere leeftijd groeit (Huysmans en De Haan 2007: 250). 
 
In een studie naar het bibliotheekgebruik van de Nederlandse bevolking is vastgesteld dat het 
leengedrag sterk afhankelijk is van leeftijd (Huysmans en Hillebrink 2008: 104). In een beschrijvende 
analyse hebben Huysmans en Hillebrink het aandeel leners van boeken naar leeftijd uiteengezet (zie 
figuur 5.8 op pagina 104). Hieruit blijkt dat kinderen jonger dan tien jaar het vaakst boeken bij de 
bibliotheek lenen. Vanaf het tiende levensjaar gaat het bergafwaarts met het leenniveau. Aan deze 
daling komt een einde bij twintigjarige leeftijd. Onder volwassenen in de leeftijdsgroep twintig tot 
veertig jaar leeft het leenniveau licht op. Rond het vijfenveertigste levensjaar slaat de lichte opleving 
om in een lichte daling, om vanaf vijftigjarige leeftijd rondom een evenwichtsniveau te schommelen.  
Op grond van de empirische bevindingen voor een leeftijdseffect op bibliotheekgebruik en effect van 
levensfase op belangstelling voor cultureel erfgoed, verwachten we dat uit de Age-Period-Cohort 
analyse een leeftijdseffect volgt.  

2.2 Cohort 

De term cohort verwijst naar een groep mensen die op hetzelfde tijdsmoment dezelfde gebeurtenis 
meemaken (Glenn 2005: 2). Volgens Knulst en Kraaykamp zijn cohorten statistische ‘hulpmiddelen’ of 
‘instrumenten’ die naar believen (theoretisch) kunnen worden ingevuld (1996: 174-175). In de studies 
naar culturele belangstelling en mediagebruik is het concept cohort ingevuld tot het begrip generatie, 
waarmee verwezen wordt naar ‘omstandigheden gedurende de jeugd waardoor mensen blijvend 
worden beïnvloed’ (Knulst en Kraaykamp 1996: 175). 
 
Verschillen tussen generaties zijn dan toe te schrijven aan verschillen in socialisatie; de periode 
waarin men opgroeide en die zich laat kenmerken door historische, sociale en economische 
omstandigheden. Een basale veronderstelling waarvan wordt uitgegaan is dat mensen hun gehele 
leven vasthouden aan de attituden en gewoonten die zij eigen hebben gemaakt in de periode dat zij 
opgroeiden (Huysmans et al. 2004: 203). Anders gezegd; de periode waarin men opgroeide is 
doorslaggevend voor de gewoonten en attituden die men er op nahoudt (Huysmans en De Haan 
2007: 225).  
Indien de factor cohort van invloed is op het lenen, dan komt de teruggang in het lenen tot stand door 
het aantreden van nieuwe generaties die er elk andere leengewoonten op nahouden.  
 
Uit eerdere studies bleek de socialisatietheorie een goede verklaring te bieden voor het bezoek aan 
podiumkunsten en het lezen van gedrukte media (Huysmans en De Haan 2007: 250). 
Huysmans en Hillebrink hebben de veranderingen in het bredere mediagebruik van de afgelopen 
dertig jaar bestudeerd om zo ‘een beter begrip van de terugloop in het bibliotheekgebruik zelf’ te 
krijgen (2008: 148). Uit een vergelijking tussen jongere en oudere leeftijdsgroepen maakten zij op dat 
‘de nieuw opkomende media telkens het eerst en het meest innig worden omarmd door jongeren’ 
(2008: 148). Ook constateerden zij dat ‘de afnemende populariteit van de al langer bestaande media 
[…] voor een groot deel generatiegewijs [gaat]. Kijkt men naar de verhoudingen in tijdsbesteding aan 
de oude en nieuwe media, dan blijven deze binnen generaties met het ouder worden opvallend 
constant.’ (2008: 148). 
 
Huysmans en Hillebrink (2008: 114) geven aan dat cijfers uit het Tijdsbestedingsonderzoek en het 
AVO laten zien dat wat betreft het lezen van gedrukte media sprake lijkt te zijn van een 
‘generatiegewijze ontlezing’. Van (generatiegewijze) ontlezing als verklaring voor (generatiegewijze) 
ontlening vinden zij echter geen aanwijzing. Met een beschrijvende analyse (2008: 115-117) hebben 
zij gekeken in hoeverre verschillende generaties (in dezelfde leeftijdsgroep) van elkaar verschillen in 
het lenen van boeken. Het viel hen op dat het leenniveau vooral binnen cohorten –en vooral onder de 
jonge cohorten- terugloopt (2008: 116).  
 
Hoewel uit deze analyse van een cohort effect geen sprake lijkt te zijn, willen we op grond van de 
bevindingen uit studies naar cultuurparticipatie en mediagebruik een invloed van cohort niet bij 
voorbaat uitsluiten.  

2.3 Periode 

Van een periode effect is sprake indien het gedrag van de hele bevolking, dus mensen van alle 
leeftijden, in min of meer dezelfde mate worden beïnvloed door een maatschappijbrede trend of 
ontwikkeling.  
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In studies waarin het verklaren van mediagebruik centraal stond is met het concept van functionele 
equivalentie een theoretische invulling gegeven aan het begrip ‘periode’. Het idee achter dit concept is 
dat ‘verschillende media […] verschillende problemen [kunnen] oplossen en daarmee functies 
vervullen. […] Naarmate twee media een functie even goed vervullen, is een gelijke spreiding van het 
gebruik over beide media te verwachten. Naarmate een nieuw medium een functie beter vervult dan 
een oud medium, zal het oude media terrein verliezen.[…] Aangezien de mediaconstellatie door de 
jaren heen is verschoven, kan men verwachten dat van meetjaar tot meetjaar de balans tussen oude 
en nieuwe media zal verschuiven.’ (Huysmans et al. 2004: 204-205). 
 
Alleen al omdat het (bibliotheek-)boek een oud medium is dat er in de afgelopen decennia op het 
gebied van informatie en vrijetijdsbesteding nieuwe ‘concurrenten’ (zoals de (commerciële) televisie 
en internet) bij gekregen heeft, is een effect van periode aannemelijk. Maar naast de ontwikkelingen in 
het medialandschap kunnen ook maatschappelijke veranderingen van andere aard van invloed zijn 
(geweest) op het bibliotheekgebruik. Hierbij kan gedacht worden aan het cultuurbeleid van de 
overheid en het beleid van de bibliotheekbranche, maar ook aan sociaal-culturele trends zoals 
individualisering, informalisering en intensivering en aan economische ontwikkelingen zoals de 
toegenomen koopkracht van Nederlandse huishoudens, die haar weerslag heeft gevonden in een 
stijging van de consumptieve bestedingen en waardoor gelezen boeken (steeds) vaker gekocht zijn, 
en (steeds) minder vaak geleend (Huysmans en Hillebrink 2008: 118. Zie ook figuur 5.15 op pagina 
118). 
 
We verwachten dat er tussen de AVO-metingen maatschappijbrede ontwikkelingen spelen die van 
invloed zijn op het leenniveau in de Nederlandse bevolking. Met andere woorden; we verwachten dat 
de factor periode als sociaal mechanisme van invloed is op het dalende leenniveau.  
 
Leeftijd, periode en cohort zijn drie tijdsgerelateerde factoren, waarvan we een invloed op het dalende 
leenniveau op theoretische gronden en empirische bevindingen niet bij voorbaat uit willen sluiten.  
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3.  Data  

In dit hoofdstuk beschrijven we het databestand (paragraaf 1), de operationalisering van de 
uitkomstvariabele en de factoren leeftijd, periode en cohort (paragraaf 2) en geven we aan op welke 
persoonskenmerken in de analyse wordt gecorrigeerd (paragraaf 3).  

3.1 Het databestand 

Voor de kwantitatieve analyse wordt gebruik gemaakt van gegevens uit het Aanvullend 
voorzieningengebruikonderzoek (AVO). Dit is een langlopend bevolkingsonderzoek dat elke vier jaar 
wordt uitgevoerd in opdracht van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en het Centraal Bureau 
voor Statistiek (CBS). In het AVO wordt de Nederlandse bevolking (vanaf zesjarige leeftijd) gevraagd 
naar het gebruik van maatschappelijke en culturele voorzieningen.  
 
De eerste peiling vond plaats in het jaar 1979. In 2007 is de achtste en momenteel meest recente 
AVO-meting uitgevoerd. Door de acht datasets aan elkaar te koppelen in een harmonisatiebestand, 
heeft dit AVO-harmonisatiebestand 1979-2007 een herhaald cross-sectioneel design. Voor de 
empirische toetsing van de onderzoeksvraag maken we gebruik van dit harmonisatiebestand.  
Tot de onderzoekspopulatie behoren in Nederland woonachtige particuliere huishoudens en de leden 
van die huishoudens van zes jaar en ouder. Deze huishoudens en huishoudensleden vormen de 
steekproefeenheden en zijn geselecteerd via een tweetrapssteekproef. Allereerst is er een 
gestratificeerde steekproef getrokken onder gemeenten met trekkingskans evenredig aan de 
gemeenteomvang (naar inwonersaantal). Vervolgens is binnen elke gemeente een aselecte 
steekproef uit het adressenbestand getrokken. In de dataset zijn enkel de huishoudens opgenomen 
waarin alle leden (vanaf 6 jaar) aan het onderzoek hebben meegedaan.  
 
Gegevens zijn verzameld met mondelinge en schriftelijke vragenlijsten. Het gebruik van voorzieningen 
is gepeild over een periode voorafgaand aan het meetmoment, variërend van een maand tot enkele 
jaren. Indien een kind niet in staat was om de vragenlijst in te vullen, heeft een van de ouders dit voor 
het kind gedaan. 
In elke peiling vormen de steekproefeenheden (alle personen tezamen en alle huishoudens tezamen) 
een representatieve afspiegeling van de gehele Nederlandse bevolking op dat meetmoment.  
Personen zijn gewogen naar leeftijd, geslacht, burgerlijke staat en stedelijkheid van woonplaats.  
Voor het harmonisatiebestand is een weegfactor aangemaakt. Deze dataset bestaat uit 109.808 
personen (N = 109.808). 

3.2  Operationalisering 

In deze paragraaf laten we zien hoe de uitkomstvariabele en de factoren leeftijd, periode en cohort 
geoperationaliseerd zijn.  

Het lenen van boeken bij de openbare bibliotheek 

Om in elke AVO-meting het leenniveau onder de Nederlandse bevolking vast te stellen, maken we 
een onderscheid tussen de respondenten die in de vier weken voorafgaand aan het meetmoment 
(tijdens een bezoek aan de openbare bibliotheek) een of meerdere boeken hebben geleend, en de 
respondenten die in diezelfde maand tijdens een bezoek aan de bibliotheek geen boek(en) mee naar 
huis namen of die in deze maand de bibliotheek niet bezochten. De uitkomstvariabele is een 
dummyvariabele.  
 
De enquêtevraag waarop het leenniveau onder de Nederlandse bevolking (of: het individuele 
leengedrag) wordt vastgesteld, is vanaf de eerste peiling in 1979 in de vragenlijst opgenomen en 
sindsdien is er inhoudelijk weinig aan de vraagstelling veranderd. In de vraag wordt respondenten 
gevraagd aan te geven hoeveel boeken zij in de afgelopen vier weken hebben geleend bij de 
openbare bibliotheek of de bibliobus om zelf te lezen. Deze heldere afbakening (in tegenstelling tot 
formuleringen in de trant ‘leent u wel eens boeken?’) vergroot de betrouwbaarheid van de 
enquêtevraag.  

Leeftijd 

In de AVO-surveys zijn respondenten gevraagd naar hun geboortedatum. Aan hand hiervan is 
vastgesteld wat de leeftijd (in levensjaren) van de respondent was op het moment dat de AVO-survey 
afgenomen werd.  
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De vraag of iemand wel eens boeken leent, is sterk afhankelijk van diens leeftijd (Huysmans en 
Hillebrink 2008: 104). Uit hun studie bleek dat het collectieve leenniveau, over de levensloop 
uiteengezet, een curvilineair verloop laat zien. Om het effect van leeftijd op de uitkomstvariabele zo 
goed mogelijk te schatten, wordt de factor leeftijd opgenomen als de functie: ax^3 + bx^2 + cx + d. 

Periode 

De factor periode is geoperationaliseerd als het jaar waarin de AVO-peiling plaatsvond. In het AVO-
harmonisatiebestand is een variabele meetjaar aangemaakt, waarop elke respondent een waarde 
kreeg toegekend, afhankelijk van het jaar waarin deel werd genomen aan de survey. Alle acht 
datasets die er sinds 1979 zijn aangemaakt, zitten opgenomen in dit harmonisatiebestand.   
Ten behoeve van de analyses is voor elk meetjaar een indicatorvariabele aangemaakt. 

Cohort 

Het begrip cohort kan gedefinieerd worden als een groep mensen die op hetzelfde tijdsmoment een 
specifieke gebeurtenis meegemaakt hebben (Glenn 2005: 2). In deze studie hebben we het begrip 
cohort geoperationaliseerd als het geboortecohort waartoe men behoort.  
De geboortejaren van de respondenten uit het AVO-harmonisatiebestand lopen uiteen van 1884 tot en 
met 2001. De indeling van de cohorten naar geboortejaar is als volgt: van ‘1884 t/m 1905’, en 
vervolgens aaneensluitende perioden van elk twaalf jaar: ‘1906 t/m 1917’ en zo voorts tot ‘1990 t/m 
2001’. Bij deze indeling is er op gelet of de respondenten redelijk gelijk over de negen categorieën 
verdeeld zijn. Voor elk geboortecohort is een indicatorvariabele aangemaakt.  
 
Omdat we geen specifieke hypothesen of verwachtingen hebben die we (empirisch) willen toetsen, 
nemen we in de analyse geen concrete factoren – als interpretaties voor leeftijd, periode of cohort – 
op. We verrichten de analyse met het doel om te achterhalen in hoeverre leeftijd, periode en cohort de 
mechanismen zijn waarmee we het dalende leenniveau kunnen begrijpen. De studie krijgt hierdoor 
een verkennend karakter; we willen een beeld vormen van waar de terugloop in het lenen van boeken 
hem in zit.  

3.3  Individuele verschillen in het lenen van bibliotheekboeken 

In een recente studie hebben Huysmans en Hillebrink (2008: 102-114) de verschillen in 
bibliotheekgebruik tussen verschillende bevolkingsgroepen helder in beeld gebracht. Trendcijfers uit 
het Tijdsbestedingsonderzoek (TBO) en AVO wijzen uit dat er op een aantal persoonskenmerken 
verschillen tussen deelgroepen bestaan. Om met individuele verschillen in bibliotheekgebruik rekening 
te houden, controleren we in de analyse op (de variabelen) sekse, het huidige of voltooide 
opleidingsniveau, de stedelijkheid van de woonplaats, de aanwezigheid van een partner in het 
huishouden en de leeftijd van het (jongste) thuiswonende kind.  
Daarbij komt dat deze variabelen kunnen samenhangen met de factoren leeftijd, periode en cohort. 
Om de zuivere schattingen van deze factoren in beeld te krijgen, is het raadzaam om in de analyse te 
controleren voor de verschillen op deze persoonskenmerken.  

Sekse 

Mannen maken minder gebruik van de bibliotheek, en ook lidmaatschap en bezoek aan de bibliotheek 
lopen onder mannen harder terug dan onder vrouwen. (Huysmans en Hillebrink 2008: 103. Zie ook 
figuur 5.7 op pagina 103 voor sekseverschillen in bibliotheekbezoek en –lidmaatschap voor de periode 
1975-2005.) 

Opleidingsniveau 

Hoewel het bibliotheekgebruik (lenen, lidmaatschappen en bezoek) onder alle opleidingsniveaus 
terugloopt, weten hoger opgeleiden (vooralsnog) het vaakst de weg naar de openbare bibliotheek te 
vinden. (Huysmans en Hillebrink 2008: 106. Zie ook figuur 5.10 op pagina 107 voor 
opleidingsverschillen in lenen voor de periode 1979-2003.) 

Stedelijkheid van de woonplaats 

Zowel in de grote steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht als in de middelgrote steden 
en kleine gemeenten loopt het aandeel inwoners dat boeken leent sinds 1979 terug. In de minst 
verstedelijkte gemeenten wordt nog altijd het meest geleend. (Huysmans en Hillebrink 2008: 108. Zie 
ook figuur 5.12 op pagina 109 voor verschillen in lenen naar stedelijkheid voor de periode 1979-2003.) 

Aanwezigheid van een partner in het huishouden  

In een onderzoek naar het gebruik van de bibliotheek is informatie over de samenstelling van het 
huishouden allerminst onbelangrijk. Hoewel een lidmaatschapspasje op naam geregistreerd staat, 
wordt er dikwijls door meerdere personen in hetzelfde huishouden gebruik van gemaakt. Het delen 
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van het huishouden, in dit geval met de partner, vergroot de kans dat een pasje dat bij een van het 
paar in bezit is ook door de ander wordt gebruikt.  
De aanwezigheid van een partner in het huishouden is als een indicatorvariabele opgenomen. Een 
waarde nul betekent dat de partner geen deel uitmaakt van het huishouden of dat er geen partner is.  

Leeftijd van het (jongste) thuiswonende kind 

Uit de studie van Huysmans en Hillebrink (2008: 109) blijkt dat volwassenen met kinderen zijn vaker 
lid van de bibliotheek dan volwassenen zonder kinderen. De kans dat ouders lid zijn hangt bovendien 
samen met de leeftijd van het kind, en is het grootst zodra de kinderen tussen de zeven en twaalf jaar 
oud zijn. Volgens hen doet dit vermoeden dat ‘ouders in hun lidmaatschap hun kinderen volgen: 
kinderen tussen de zeven en twaalf jaar oud zijn de meest frequente groep bibliotheekgebruikers’ 
(2008: 109).  
Om te controleren voor de aanwezigheid van kinderen in het huishouden en daarbij rekening te 
houden met de leeftijd van het (jongste) thuiswonende kind, zijn drie indicatorvariabelen opgesteld:  
- leeftijd (jongste) thuiswonende kind in de leeftijdscategorie 0 tot en met 6 jaar;  
- leeftijd (jongste) thuiswonende kind in de leeftijdscategorie 7 tot en met 12 jaar;  
- leeftijd (jongste) thuiswonende kind in de leeftijdscategorie 13 tot en met 18 jaar. 
Volwassenen zonder kinderen in het huishouden en ouders met thuiswonende kinderen die allen 19 
jaar of ouder zijn, vormen samen de referentiecategorie. 
Een waarde nul op een van deze indicatorvariabelen wil zeggen dat de volwassene geen kinderen in 
het huishouden heeft, een ouder is met thuiswonende kinderen die allen 19 jaar of ouder zijn, of dat 
het (jongste) thuiswonende kind in een van de andere twee leeftijdscategorieën valt.  
 
Een tabel met de verschillen in bibliotheekgebruik tussen de deelgroepen op deze 
persoonskenmerken (naar metingsjaar) is in de bijlage opgenomen (tabel A).  
 
Eveneens opgenomen in de bijlage is een tabel met de beschrijvende statistieken van alle 
opgenomen variabelen in het analysemodel (tabel B). 
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4.  Methode 

In dit hoofdstuk geven we aan dat een Age-Period-Cohort (APC) analyse een manier is om de 
factoren leeftijd, periode en cohort zuiver te schatten (paragraaf 1), motiveren we waarom we deze 
analyse uitvoeren met de multileveltechniek (paragraaf 2), en laten we zien welke analysemodellen er 
opgesteld zijn (paragraaf 3).  

4.1  Age-Period-Cohort analyse 

Age-Period-Cohort (APC) analyse houdt in dat de factoren leeftijd, periode en cohort gelijktijdig in een 
analysemodel zijn opgenomen, om zo tot zuivere schattingen voor deze factoren te komen.  
Het probleem bij een analyse naar het effect van leeftijd, periode of cohort - of van twee of zelfs alle 
drie de factoren -  is dat de effecten van deze drie factoren moeilijk uit elkaar te trekken zijn. Met 
andere woorden, een analyse waarin het effect van leeftijd, periode of cohort in isolatie van de andere 
twee factoren levert een onzuivere schatting op.  
Sinds het begin van de jaren zeventig is er in de sociaal wetenschappelijke onderzoekswereld 
aandacht voor dit identificatieprobleem (Glenn 2005: v). (Om een idee te krijgen van de uiteenlopende 
manieren die er sindsdien aangedragen zijn om het identificatieprobleem op te lossen dan wel te 
omzeilen, zie Glenn 2005: 11-23 en Van den Broek 1994: 352-353).  
 
Een manier om de zuivere schattingen van leeftijd, periode en/of cohort te krijgen, is door deze drie 
factoren gelijktijdig in een analysemodel op te nemen. We zien de Age-Period-Cohort analyse dus als 
een oplossing voor dit probleem.Door de factoren niet in isolatie van elkaar te analyseren, kan in de 
analyse wel een ander probleem ontstaan, te weten dat van multicollineariteit, wat betekent dat de 
samenhang tussen meerdere factoren zeer sterk is. Hierdoor zijn de schattingen voor deze factoren 
die uit de analyse volgen alsnog niet zuiver.  
 
Of er sprake van multicollineariteit is, is vast te stellen door na de analyse de variance inflation factor 
tussen (zelf opgegeven) factoren op te vragen (Acock 2006: 222-225). 
Bij het type logistische regressieanalyse die wij zullen uitvoeren is het echter niet mogelijk om vif-
waarden te laten berekenen. Om te achterhalen of de samenhang tussen de factoren een probleem 
vormt (voor de schattingen van de factoren leeftijd, periode en cohort in de APC-analyse), letten we 
op de grootte van de standaardfouten. Opvallend grote standaardfouten zijn dikwijls een aanwijzing 
dat er sprake is van multicollineariteit (Twisk 2009). 

4.2  Het analysemodel 

Naar het voorbeeld van Yang (2008) en Yang en Land (2008) gebruiken we de multileveltechniek om 
de APC-analyse mee uit te voeren. Dit is niets anders dan een analysetechniek om er in een 
regressieanalyse rekening mee te houden dat eenheden (in ons geval zijn dat de respondenten) in het 
databestand gegroepeerd of ‘geclusterd’ zitten in een of meerdere (categoriale) variabelen.  
In het harmonisatiebestand van herhaald cross-sectioneel design zitten de respondenten geclusterd in 
zowel meetjaren als in geboortecohorten.  
 
De multileveltechniek houdt in dat we de eenheden op een laag level (Level-1) plaatsen, en de 
factoren waarnaar deze eenheden gegroepeerd zijn op een hoger level (Level-2) plaatsen.  
Het onderstaande figuur geeft weer hoe Yang (2008) en Yang en Land (2008) de clustering in een 
databestand bij APC-analyse zien.  
 

Figuur 4.1 Het geschikte analysemodel voor APC-analyse 
volgens Yang en Land (2008). 

 
In haar artikel geeft Yang (2008: 212) haar inhoudelijke motivatie om bij APC-analyse met de 
multileveltechniek te werken als volgt weer: ‘The multilevel data structure suggests the use of models 
that can capture the contextual effects of period and cohort and reveal the social process by which 
individuals’ well-being [als uitkomstvariabele] is shaped by their social environment.’  

Meetjaar 

Individuen 

Geboortecohort 
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De wijze waarop Yang en Land (2008) de factoren leeftijd, periode en cohort interpreteren, sluit aan bij 
de theoretische veronderstellingen (zoals beschreven in hoofdstuk 2).  
Yang en Land (2008: 323) stellen dat: ‘[...] the age variable in APC analysis is associated with the 
biological process of aging internal to individuals. By contrast, period and cohort effects reflect the 
influences of forces that are external to individuals and operate in different ways. It is for these 
reasons that we believe that the most substantively sensible specification is one that treats age as an 
individual explanatory variable, with period and cohort treated as contextual or Level 2 variables.’   
 
Speciaal voor databestanden van herhaald cross-sectioneel design hebben zij een hiërarchisch APC-
model ontwikkeld. In dit analysemodel plaatsen zij de factoren periode en cohort op contextueel 
niveau (Level-2).  Respondenten zitten dus kruiselings geclusterd in meetjaren en geboortecohorten.  
De naam die zij aan dit analysemodel hebben gegeven is cross-classified random effects model. 
Dit model schat de gefixeerde effecten (de regressiecoëfficiënten) van predictoren op Level-1 en de 
random effecten (de standaard deviaties of varianties van de intercepten en slopes) van de factoren 
op Level-2. 
 
Hoewel dit analysemodel prima toe te passen is op het AVO-harmonisatiebestand (ook van herhaald 
cross-sectioneel design), komt het niet tegemoet aan de steekproefmethode van het AVO. 
Respondenten zijn verkregen via een gestratificeerde steekproef onder gemeenten, waarbij 
vervolgens in elke gemeente een aselecte steekproef uit het adressenbestand is getrokken. Deze 
huishoudens zijn vervolgens benaderd voor de AVO-survey. In het databestand zijn alleen de 
huishoudens opgenomen waarvan alle leden hebben deelgenomen. (Bij eenpersoonshuishoudens is 
dit de deelname van de alleenstaande.) 
 
Om het analysemodel zo goed mogelijk op het databestand te laten ‘passen’, zouden gemeente en 
huishouden - vanwege de trapsgewijze steekproefmethode - als bijkomstige levels in het 
analysemodel van Yang en Land (figuur 4.1) worden opgenomen. De opbouw van het analysemodel 
zou dan zijn: 

 
Figuur 4.2  Weergave van de clustering in het Avo-harmonisatie-

bestand indien rekening wordt gehouden met de 
trapsgewijze steekproefmethode.    

 
Op inhoudelijke grond is besloten om de variabele gemeente (als bijkomstig level) in de analyse 
buiten beschouwing te laten.  
 
De variabele huishouden (geoperationaliseerd als huishoudennummer) is daarentegen minder 
gemakkelijk te negeren. In een studie naar bibliotheekgebruik zijn kenmerken van het huishouden 
vaak een relevant (waardevol) gegeven. Aanvankelijk is er dan ook voor gekozen om het APC-
analysemodel van Yang en Land uit te breiden door periode en cohort naar Level-3 te tillen en 
huishouden op Level-2 te plaatsen.  
 
Na opname van het huishoudenlevel bleken de waarden van de constante geen accurate 
(betrouwbare) schattingen van het gemiddelde leenniveau (32,8%) te geven. Waarschijnlijk komt het 
algoritme van het programma xtmelogit (het type commando in Stata waarmee de analysemodellen 
zijn aangestuurd) in de problemen doordat het voor elk huishouden in de steekproef –waarvan er veel 

Meetjaar 

Gemeente 

Individuen 

Huishouden 

Geboortecohort 
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klein van omvang zijn- een schatting voor het intercept moet maken. De schommeling in de 
regressiecoëfficiënten van de constante tussen verschillende modellen geeft aan dat dit waarschijnlijk 
niet lukt, waardoor het opnemen van de factor huishouden als bijkomstig level in het analysemodel 
geen optie is. Om in de analyse toch rekening te houden met de clustering van respondenten in 
huishoudens, is ervoor gekozen om deze clustering in het databestand in zijn geheel weg te werken.   
Dit is gedaan door in elk huishouden op willekeurige wijze een persoon te trekken. Bij de 
eenpersoonshuishoudens zijn de alleenstaanden automatisch opgenomen in de steekproef.  
Deze aselecte steekproef uit het AVO-harmonisatiebestand vormt een nieuwe dataset waarin de 
respondenten niet langer genest zitten in huishoudens. Het aantal respondenten van dit deelbestand 
is voldoende groot om de analyses op te verrichten (n = 46.978). Het is dit deelbestand waarop de 
analyses verricht zijn.  

4.3  Analytische aanpak 

Bij het opstellen van de analysemodellen hanteren we de forward procedure. Bij deze werkwijze wordt 
een nulmodel (een leeg model) als uitgangspunt genomen, dat in de daaropvolgende 
analysemodellen stapsgewijs wordt uitgebreid. (Twisk 2009) We verwachten dat individuele factoren 
(op Level-1) en contextfactoren (op Level-2) van invloed zijn op het lenen van bibliotheekboeken. Dit 
willen we toetsen door voor het nulmodel en de modellen die daarop een uitbreiding zijn twee 
schattingen te maken: één zonder en één met Level-2.  
 
De eerste uitbreiding op het nulmodel maken we door de factor leeftijd (op Level-1) op te nemen. Door 
het analysemodel met alle drie de factoren leeftijd, periode en cohort (het APC-analysemodel) te 
vergelijken met de ‘meer simpele’ modellen, kunnen we achterhalen of de individuele factor leeftijd en 
de contextfactoren periode en cohort er voor het verklaren van lenen toe doen.  
 
Om vast te stellen in hoeverre de persoonskenmerken (zie paragraaf 3.3) van invloed zijn op het 
lenen van bibliotheekboeken (de uitkomstvariabele) én om de factoren leeftijd, periode en cohort 
zuiver te schatten, voeren we ook een analysemodel uit met deze predictoren op Level-1. Dit 
analysemodel vormt een uitbreiding op het nulmodel met leeftijd. Ook voor dit analysemodel maken 
we een schatting zonder en een schatting met Level-2.  
 
De zes analysemodellen, in volgorde van uitvoering: 
1. Nulmodel; 
2. Nulmodel, met Level-2; 
3. Nulmodel met leeftijd; 
4. Nulmodel met leeftijd, met Level-2; 
5. Model met Level-1 predictoren; 
6. Model met Level-1 predictoren, met Level-2. 
(Modellen 4 en 6 zijn APC-analysemodellen.) 
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5. Bevindingen van de APC-analyse 

In dit hoofdstuk presenteren we de bevindingen van de analyse. We beginnen met de toetsing van de 
afzonderlijke analysemodellen op hun ‘fit’ (paragraaf 1). Vervolgens bekijken we de resultaten op 
individueel niveau (paragraaf 2) en contextueel niveau (paragraaf 3). In de laatste paragraaf bekijken 
we de verschillen tussen deelgroepen op de controlevariabelen.  

5.1  Het analysemodel met de beste fit 

Het doel van deze studie is om middels een Age-Period-Cohort analyse vast te stellen in hoeverre de 
factoren leeftijd, periode en cohort als mechanismen optreden waarmee we de terugloop in het lenen 
van bibliotheekboeken kunnen begrijpen. Laten we daarom eerst kijken of het APC-analysemodel 
waarin de factoren leeftijd, periode en cohort gelijktijdig opgenomen zijn ook het beste bij de data past.  
 
In tabel 5.1 staan de zes modellen die het lenen van bibliotheekboeken verklaren. Voor elk model 
rapporteert Stata de Log Likelihood. Dit is een maat om de fit van het model bij de data mee uit te 
drukken (Twisk 2009). Een lagere Log Likelihood-waarde komt neer op een betere fit bij de data.  
Om modellen onderling op hun fit te vergelijken, is een Likelihood Ratio Toets ontworpen (Twisk 
2009). Met deze toets kan vastgesteld worden of een uitbreiding van een model een significant betere 
fit oplevert. De p-waarde of overschrijdingskans van deze toets volgt uit de formule: 
( (-2* Log Likelihood basismodel) – (-2* Log Likelihood uitbreidingsmodel) ) / df^2 
 
Tabel 5.1 De fit van zes modellen die het lenen van bibliotheekboeken verklaren 
 

 Likelihood Ratio Toets (p-waarde) 

Model Log 
Likelihood 

Verschil met 
vorig model 

Verschil 
met 

model 2 

Verschil met 
modellen 2 

en 4 

1. Nulmodel -26761,6    

2. Nulmodel, met Level-2 -25494,2 0,000   

3. Nulmodel met leeftijd -25168,2    

4. Nulmodel met leeftijd, met Level-2 -24919,4 0,000 0,000 0,000 

5. Model met Level-1 predictoren -23319,3    

6. Model met Level-1 predictoren, met Level-2 -22960,5 0,000  0,000 

 
Noot: Zie bijlage C voor de schattingen van de opgenomen factoren in de analysemodellen en voor een 
uitwerking van de Likelihood Ratio Toetsen.  

 
Te zien is dat een Age-Period-Cohort analysemodel waarbij gecorrigeerd (gecontroleerd) is voor een 
aantal persoonskenmerken (zie paragraaf 3.3) die samenhangen met lenen en met de factoren 
leeftijd, periode en cohort het beste bij de data past.  
We kunnen hieruit opmaken dat het lenen van boeken bij de bibliotheek een sociaal verschijnsel is 
waarop zowel individuele factoren (leeftijd en andere persoonskenmerken) als contextfactoren 
(periode en/of cohort) van invloed zijn. 
 
De factoren leeftijd en periode en cohort verschillen van elkaar in de zin dat leeftijd een individueel 
mechanisme is, en periode en cohort sociale mechanismen zijn. Om deze reden 
[presenteren/bespreken] we de bevindingen van de individuele factor leeftijd en de contextfactoren 
periode en cohort afzonderlijk van elkaar. In de laatste paragraaf wordt voor de controlevariabelen 
aangegeven hoe groot de verschillen in de odds om te lenen tussen groepen zijn.  
 
Een tabel met de schattingen van de analysemodellen (zoals gepresenteerd in tabel 5.1) is als bijlage 
opgenomen (tabel C). 

5.2  De individuele factor leeftijd 

Zoals aangegeven in de operationalisering verwachten we dat het effect van leeftijd op het lenen het 
best te schatten is met een functie in de vorm y = ax^3 + bx^2 + cx + d.  
In model 6 (het model met de beste fit) in tabel C (bijlage) is te zien dat de odds ratio’s van zowel de 
lineaire functie als van de tweede- en derdegraadsfuncties van leeftijd significant zijn.  
We maken hieruit op dat de daling in het leenniveau samenhangt met leeftijd, en dat een curvilineaire 
functie van leeftijd dit effect het beste weergeeft.  
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Het is mogelijk om aan hand van een analysemodel de voorspelde leenkans naar leeftijd te 
berekenen. Hiervoor gebruiken we uiteraard het model dat het best bij de data past; het APC-model 
waarbij gecorrigeerd is voor persoonskenmerken. Om de voorspelde leenkans over de levensjaren te 
berekenen (hierin volgen we de werkwijze van Yang (2008)), maken we allereerst de nieuwe variabele 
‘voorspelde leenkans’ aan. Dit doen we met het commando ‘predict p’. Voor elke respondent wordt de 
kans geschat dat hij of zij boeken leent bij de openbare bibliotheek. Om de (door het model 
voorspelde) leenkans naar leeftijd te krijgen, hebben we een formule opgesteld met leeftijd als 
curvilineaire functie (dus in de vorm y = ax^3 + bx^2 + cx +d). Voor de controlevariabelen is 
gecorrigeerd door deze op hun gemiddelde waarde (mean) vast te zetten en op te nemen in de 
formule.  
In figuur 5.1 is de (door het model voorspelde) leenkans naar leeftijd grafisch weergegeven.   
Deze voorspelde leenkansen liggen op een lijn met wat beschrijvende analyses laten zien (zie Figuur 
D in de bijlage). We beschouwen deze bevinding als een aanwijzing dat het APC-analysemodel (met 
correctie op persoonskenmerken) inderdaad goed bij de data past.  

5.3  De contextuele factoren periode en cohort  

Uit de Likelihood Ratio Toetsen (zie tabel 5.1) volgt dat het opnemen van Level-2 in het nulmodel en 
in de twee modeluitbreidingen een (significant) betere fit van het analysemodel bij de data oplevert 
dan indien het contextuele niveau in het analysemodel weggelaten wordt.  
 
In de regressieanalyses die we met multileveltechniek uitvoeren, worden de (categoriale) factoren op 
hoger(e) level(s) uitgedrukt in standaard deviaties of in varianties. Deze maten drukken uit hoe groot 
de verschillen zijn tussen de random intercepten van de categorieën van een factor (Twisk  2009). 
(Als we ook interactievariabelen in het analysemodel hadden opgenomen, zouden we ook voor de 
random slopes een standaard deviatie of variantie te zien krijgen.) We werken met de standaard 
deviaties. (Door de deviaties te exponentiëren kunnen we de varianties ook gemakkelijk zelf 
berekenen.)  
We zien dat de standaard deviatie van zowel de factor periode als de factor cohort significant is.  
Dit wil zeggen dat de geschatte intercepten van de regressielijnen van de afzonderlijke meetjaren 
significant van elkaar verschillen, en datzelfde geldt voor de geboortecohorten. Ook de geschatte 
intercepten van de regressielijnen van de afzonderlijke geboortecohorten verschillen significant van 
elkaar. Dit betekent dat het voor het verklaren van het lenen van bibliotheekboeken dus uitmaakt tot 
welk geboortecohort de respondent behoort en in welk jaar het leengedrag van de respondent gepeild 
is.  
 
Voor factoren op hoger(e) level(s) kan niet worden gezegd wat hun effect op de uitkomstvariabele is. 
Aan hand van de Likelihood Ratio Toets (waarmee we toetsen of het verschil in Log Likelihood-
waarden tussen modellen 5 en 6 significant is) kunnen we hooguit vaststellen dat periode en cohort - 
als contextuele factoren - er toe doen.  
 
Wel kunnen we aangeven welke contextfactor er voor het verklaren van het lenen van 
bibliotheekboeken meer toe doet; dit is namelijk de factor waarop de verschillen tussen (de 
intercepten van regressielijnen van) de groepen het grootst zijn. In model 6 (het model met de beste 
fit) zien we dat de standaard deviatie van periode groter is dan de standaard deviatie van cohort.  
Hieruit kunnen we opmaken dat de daling in het leenniveau (op contextueel niveau) beter te begrijpen 
is als iets dat wordt ingegeven door maatschappelijke veranderingen, en niet zozeer (of: in mindere 
mate) komt doordat geboortecohorten verschillen in de leengewoonten die zij erop nahouden.   
 
Net zoals we voor mensen in verschillende leeftijden de voorspelde leenkans hebben laten 
berekenen, kunnen we dat ook voor mensen in verschillende geboortecohorten en in verschillende 
meetjaren doen. Figuur 5.2 toont de verschillen in de (voorspelde) leenkans tussen de 
geboortecohorten. Figuur 5.3 laat zien wat het meetjaar waarin men ondervraagd is doet met de 
(voorspelde) leenkans. Voor het berekenen van deze leenkansen is eveneens gebruik gemaakt van 
de aangemaakte variabele ‘voorspelde leenkans’ (die met het commando ‘predict p’ verkregen is). 
Vervolgens is voor elk geboortecohort en elk meetjaar het gemiddelde op deze variabele opgevraagd. 
Deze leenkansen zijn opgenomen in de figuren.  
 
Hoewel we met de multileveltechniek niet kunnen vergelijken hoe de invloed van de individuele factor 
leeftijd op de uitkomstvariabele zich verhoudt tot de invloed van de contextfactoren periode en cohort, 
zou een dergelijke vergelijking inhoudelijk gezien weinig opleveren. Leeftijd is namelijk een individueel 
mechanisme, en periode en cohort zijn sociale mechanismen. Uit de analyse kunnen we constateren 
leeftijd als individuele conditie en maatschappijbrede trends van invloed zijn op het leengedrag.  
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Figuur 5.1 Voorspelde leenkans naar leeftijd, gecorrigeerd naar factoren periode en cohort en voor de 
controlevariabelen (elk vastgezet op zijn gemiddelde waarde) 

 
 

Figuur 5.2  Voorspelde leenkans naar meetjaar 
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Figuur 5.3  Voorspelde leenkans naar geboortecohort 
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5.4  Individuele verschillen in het lenen van bibliotheekboeken 

In de analyse hebben we rekening gehouden met de individuele verschillen op een aantal 
persoonskenmerken. In deze paragraaf wordt per persoonskenmerk (per controlevariabele) 
aangegeven hoe groot de verschillen in de odds om te lenen tussen groepen zijn.  
 
Deze odds geeft een kansverhouding aan: de kans dat een gebeurtenis plaatsvindt in verhouding tot 
de kans dat deze gebeurtenis uitblijft. In formulevorm: odds = p / (1 – p). 
De odds ratio’s in tabel C (bijlage) geven aan hoe de odds van een categorie zich verhoudt tot de 
odds van de referentiecategorie. Bij de indicatorvariabelen vormt de groep met waarde nul de 
referentiecategorie.  

Sekse 

Zoals verwacht hebben vrouwen een hogere odds om te lenen dan mannen. ‘Man zijn’ betekent een 
reductie van de odds om te lenen van meer dan 65 procent.  

 Opleidingsniveau 

Vergeleken met een opleiding op HBO- of Universitair niveau staat een opleiding op HAVO-, VWO- of 
MBO-niveau gelijk aan een reductie van de odds om te lenen van bijna 50 procent.  
Een opleiding op VMBO-niveau reduceert de odds om te lenen met 70 procent, en een 
opleidingsniveau niet hoger dan het lager onderwijs zelfs met ruim 80 procent.  

Stedelijkheid van de woonplaats 

In vergelijking met kleine gemeenten reduceert het wonen in een middelgrote stad de odds om te 
lenen met 15 procent. Het wonen in een van de vier grote steden verkleint de odds om te lenen met 
ruim 30 procent.  

Aanwezigheid van een partner in het huishouden  

Tegen verwachting in verschillen personen die het huishouden delen met een partner niet van 
personen zonder partner in het huishouden in de odds om te lenen.  

Leeftijd van het (jongste) thuiswonende kind 

Volwassenen met thuiswonende kinderen jonger dan 19 jaar hebben een grotere odds om te lenen 
dan volwassenen zonder kinderen en ouders met thuiswonende kinderen van 19 jaar of ouder (deze 
laatste twee groepen vormen samen de referentiecategorie).  
Onder ouders varieert de odds om te lenen sterk naar de leeftijd van het (jongste) kind.  
Bij ouders met een jong kind (tussen 0 en 6 jaar) in het huishouden is de odds om te lenen ruim 50 
procent groter dan bij volwassenen zonder kinderen en volwassenen met oudere thuiswonende 
kinderen.  
Vooral het effect van de leeftijdscategorie 7 t/m 12 jaar is groot; ouders met kinderen in deze 
leeftijdcategorie hebben een vier keer grotere odds op lenen dan de volwassenen zonder kinderen en 
de volwassenen met thuiswonende kinderen die allen minstens 19 jaar zijn.  
Naarmate thuiswonende kinderen in de leeftijdscategorie 13 t/m 18 jaar aanbelanden, is de odds om 
te lenen voor ouders aanzienlijk kleiner, maar nog altijd een verdubbeling ten opzichte van ouders met 
oudere kinderen in het huishouden en volwassenen zonder kinderen.  
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6.  Conclusie en discussie 

6.1  Conclusie 

Typerend voor Nederland is dat het aandeel Nederlanders dat boeken leent bij de openbare 
bibliotheek sinds de jaren tachtig terugloopt. Voor zover bekend is hier geen verklaring voor 
gevonden.  
Sinds de daling in het leenniveau zich in de jaren tachtig inzette, is er in geen enkel meetjaar een 
opleving waargenomen. Dit doet ons vermoeden dat de oorzaak (of oorzaken) van de terugloop in het 
lenen van boeken iets met ‘tijd’ van doen heeft. Dit vermoeden vormde de aanleiding voor deze 
studie, waarin met een Age-Period-Cohort analyse is achterhaald in hoeverre de drie tijdsgerelateerde 
factoren leeftijd, periode (metingsjaar) en cohort (geboortecohort) schuilgaan achter de waargenomen 
daling in het leenniveau. Hoewel de factoren met elkaar gemeen hebben dat zij allen iets met ‘tijd’ van 
doen hebben, dragen zij elk een ‘andere verklaringsgrond’ voor het sociale verschijnsel aan 
(Huysmans et al. 2004: 202-203). 
 
Uit de analyse bleek dat een model waarin leeftijd als individuele factor en periode en cohort als 
contextfactoren opgenomen zijn (het zogeheten APC-analysemodel) de beste verklaring biedt voor de 
daling in het leenniveau. De Likelihood Ratio Toets wijst uit dat dit volledige model (indien daarbij 
gecorrigeerd wordt voor een aantal persoonskenmerken) het beste bij de data past.  
 
Op het individuele niveau hangt het sterk van de leeftijd van een individu af of deze wel of geen 
boeken leent bij de openbare bibliotheek. Een curvilineaire leeftijdsfunctie van de vorm y = ax^3 + 
bx^2 + cx + d lijkt dit leeftijdseffect op lenen goed weer te geven.  
Deze bevinding komt overeen met de bevinding van Huysmans en Hillebrink (2008: 104) dat het sterk 
van leeftijd afhangt of mensen wel eens boeken lenen. Bovendien ligt de curvilineaire leeftijdsfunctie 
in lijn met wat beschrijvende analyses laten zien (Grafiek A in de bijlage. Zie ook Huysmans en 
Hillebrink 2008: figuur 5.8 op pagina 104.). 
 
Uit een vergelijking tussen de (grootte van de) standaard deviaties van de contextuele factoren 
periode en cohort blijkt periode als verklarende contextfactor meer gewicht te hebben dan de factor 
cohort. Deze bevinding staat enigszins haaks op conclusies uit eerdere verklarende studies naar 
culturele belangstelling. Daaruit bleken socialisatieverschillen een goede verklaring voor 
waargenomen verschillen in culturele belangstelling tussen geboortecohorten (generaties).  
 
Uit de analyse kunnen we opmaken dat de terugloop in het lenen onder de Nederlandse bevolking als 
een sociaal verschijnsel complex in elkaar zit. Of iemand wel of niet leent, hangt samen met de leeftijd 
van het individu (een individueel mechanisme) en met maatschappelijke trends (een sociaal 
mechanisme). 

6.2 Discussie 

De terugloop in het lenen van boeken is als ontwikkeling uniek voor Nederland (Huysmans en 
Hillebrink 2008: 130). Volgens Huysmans en Hillebrink (2008: 130) is het vanzelfsprekend dat ‘de 
ontwikkelingen in bibliotheekgebruik in Nederland […]  in vergelijking met andere landen uniek [zijn], 
omdat bibliotheeksectoren per definitie onderhevig zijn aan nationaal beleid. Als ontwikkelingen in 
bibliotheekgebruik uniek zijn, dan zijn de oorzaken daarvan dat waarschijnlijk ook zo. (Hoewel hierbij 
altijd rekening moet worden gehouden dat er ontwikkelingen zijn, zoals sociaal-culturele trends, die 
niet aan landsgrenzen gebonden zijn.) Hoewel het aannemelijk kan zijn, is het geen 
vanzelfsprekendheid dat ook in andere landen ontwikkelingen in het leengedrag worden ingegeven 
door (faciliterende factoren tijdens de) leeftijdsfasen en door maatschappelijke trends.  
 
In deze studie is er bewust voor gekozen om de factoren leeftijd, periode en cohort als relatief 
abstracte en lege concepten in de analyse op te nemen. Aangezien er niet eerder gezocht is naar een 
verklaring voor de daling in het leenniveau, hebben we een verkennende studie uitgevoerd met als 
inzet te achterhalen in hoeverre drie tijdsgerelateerde factoren optreden als mechanismen waarmee 
deze terugloop in het lenen verklaard kan worden. Omdat we ons blikveld voor deze verkennende 
studie ruim en open wilden houden en geen specifieke aanwijzingen of verwachtingen wilden toetsen, 
hebben we geen concrete factoren opgenomen in de analyse.  
 
Nu APC-analyse uitgewezen heeft dat leeftijd als individuele factor en periode als sociaal mechanisme 
van invloed zijn op de daling in het leenniveau, kan men met vervolgonderzoek vaststellen in hoeverre 
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concrete factoren (interpretaties voor deze factoren) het leeftijdseffect en de variantie (of standaard 
deviatie) van periode ‘wegverklaren’.  
 
De door het APC-analysemodel (met correctie op een aantal persoonskenmerken) voorspelde 
leenkansen naar leeftijd (zie figuur 5.1), brengen in beeld op welke momenten in de levensloop het 
lenen van boeken (zwaarder) onder druk staat.  
Vervolgonderzoek is noodzakelijk om te achterhalen welke concrete factoren er in de leeftijdsfasen 
spelen die mensen ervan beletten om boeken te lenen bij de openbare bibliotheek. Als voor 
verschillende leeftijdsfasen bekend is waar de knelpunten hem in zitten, kunnen aan hand hiervan 
inhoudelijk doeltreffende beleidsprogramma’s worden opgesteld.   
 
Uit de analyse volgde eveneens dat maatschappijbrede trends van invloed zijn op de terugloop in het 
lenen onder de Nederlandse bevolking. Wat we na deze analyse nog niet weten is om welke 
specifieke maatschappelijke trends het nu gaat. Vervolgonderzoek is noodzakelijk om te achterhalen 
wat de invloeden van verscheidene trends van verschillende aard (te denken aan sociaal-culturele en 
economische trends en geïmplementeerde beleidsprogramma’s en –besluiten door rijksoverheid en 
bibliotheekbranche) op de terugloop in het leenniveau zijn geweest. 
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7. Beleidsadvies 
 
In deze studie hebben we twee mechanismen die schuilgaan achter de terugloop in het lenen op 
bevolkingsniveau blootgelegd. Op individueel niveau wordt het (wel of niet) lenen van boeken bij de 
openbare bibliotheek beïnvloedt door de leeftijdsfase waarin men zich bevindt, en door de 
faciliterende factoren die er in die leeftijdsfase spelen. Op contextueel niveau hangt het (wel of niet) 
lenen van boeken bij de bibliotheek samen met de maatschappelijke trends, en die alle Nederlanders 
(in min of meer dezelfde mate) raken.  
 
Op grond van de bevindingen uit hoofdstuk 5 kunnen we beleidsrelevante uitspraken doen met 
betrekking tot de aandacht voor specifieke leeftijdsgroepen en voor de maatschappelijke 
ontwikkelingen (de context waarin de openbare bibliotheek zich bevindt). We doen dit los van de 
vraag of Nederlanders überhaupt nog wel boeken willen lenen bij de openbare bibliotheek.  
 
We richten ons in het bijzonder tot het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en de 
bibliotheekbranche. Beide actoren hebben er belang bij dat Nederlanders de openbare bibliotheek 
bezoeken om boeken te lenen.  
Zoals in de inleiding aangegeven is beschouwt het ministerie van OCW literatuur als ‘een domein dat 
voor iedereen toegankelijk moet zijn, een burgerrecht bijna’ (Ministerie van OCW1 2008: 1).  
De openbare bibliotheek is vanuit haar centrale opdracht, ‘eenieder toegang bieden tot informatie en 
cultuur’ (Huysmans en Hillebrink 2008: 39), een aangewezen instelling om te realiseren dat 
Nederlandse burgers op een toegankelijke wijze aan boeken kunnen komen.  
Daarnaast/Bovendien streeft het ministerie van OCW een ‘vitale leescultuur’ na (Ministerie van OCW1 
2008: 6). Het wegnemen van factoren die het lenen van boeken op individueel en maatschappelijk 
niveau in de weg staan, kan bijdragen aan het realiseren (en vasthouden) van een vitale leescultuur.  

 7.1  Aandacht voor specifieke leeftijdsgroepen 

Uit de analyse blijkt dat het lenen van boeken op individueel niveau samenhangt met leeftijd. Hieruit 
maken we op dat er tijdens specifieke leeftijdsfasen factoren spelen die het lenen van boeken 
aantrekkelijk(er) maken of juist belemmeren. Om in beeld te krijgen in welke leeftijdsfase mensen 
knelpunten ervaren, hebben we (de door het APC-model voorspelde) leenkansen naar leeftijd laten 
berekenen (zie figuur 5.1).  
In deze figuur is te zien dat kinderen van zesjarige leeftijd met een hoge leenkans (p = 0,9) starten, 
maar deze kans vrijwel direct afneemt zodra zij ouder worden. Zodra kinderen niet langer leerplichtig 
zijn ligt de kans dat zij boeken lenen bij de openbare bibliotheek op 30 procent. Of anders gezegd; 30 
procent van de achttienjarigen neemt tijdens een bezoek aan de bibliotheek boeken mee om te lezen.  
 
Aangezien voor kinderen tussen de zes en achttien jaar de kans om te lenen met elk jaar kleiner 
wordt, is het goed dat vorig jaar het programma leesbevordering Kunst van lezen van start is gegaan.  
Dit programma is een aanvulling op het bestaande leesbevorderingsbeleid, en is er specifiek op 
gericht om het lezen onder kinderen op de basis- en het voortgezet onderwijs aan te moedigen.  
 
Kunst van lezen bestaat uit de volgende drie deelprogramma’s (Ministerie van OCW2 2008 4-5): 
1. Boekstart, met als doel om ouders van kinderen tussen de nul en vier jaar in aanraking te brengen 
met boeken en met lezen; 
2. Ondersteuning taal- en leesonderwijs op de basisschool, waarbij op scholen met veel 
achterstandskinderen leesgedrag en leerprestaties worden gestimuleerd.  
3. Kennismaking met de cultuurhistorische canon van de Commissie van Oostrom aan de hand van 
Nederlandstalige (jeugd)literatuur en klassieke literaire werken, waarbij in de bovenbouw van het 
basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs de canonvensters vanuit een literair 
perspectief worden bekeken.  
(Zie ook www.kunstvanlezen.nl) 
 
Als we kijken naar de leenkansen na de achttien jaar, zien we dat de leenkans met elk (levens-) jaar 
afneemt. Pas om en nabij de veertig jaar heeft de leenkans een dieptepunt bereikt ( p < 0,1), en klimt 
vanaf dan maar langzaam omhoog. Rond de vijfenzeventig jaar komt een einde aan deze klim (de 
kans om te lenen ligt dan bij p = 0,2), en in de jaren daarna neemt de leenkans af.  
Eenmaal de achttien jaar gepasseerd, zal de leenkans die men toen had (p = 0,3) niet meer bereikt 
worden.  
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Daarbij komt dat eerdere beschrijvende analyses laten zien dat het leenniveau in de leeftijdsfase 
tussen het grofweg 20

e
 en 40

e
 levensjaar in de periode tussen 1983 en 2007 aanzienlijk lager is 

komen te liggen. (Zie grafiek A in de bijlage).  
 
Ministerie van OCW en de bibliotheekbranche zouden er goed aan doen om - naast de aandacht die 
er voor kinderen als doelgroep is - tevens aandacht te hebben voor volwassenen, in het bijzonder voor 
degenen in de leeftijdsfase 20 tot 40 jaar.  
Vanuit de bibliotheekbranche zijn de websites Literatuurplein (www.literatuurplein.nl) en Boekbalie 
(www.boekbalie.nl) opgezet om het lezen onder volwassenen aan te moedigen, maar voor het 
bezoeken van deze sites ligt het initiatief geheel bij de volwassenen zelf. (Zie ook 
www.debibliotheken.nl.) En hoewel ook literaire prijsuitreikingen (te denken aan de AKO Literatuurprijs 
en Libris Literatuurprijs) en jaarlijkse campagnes (zoals Boekenweek, de maand van het spannende 
boek en Nederland leest!) belangstelling vanuit de media krijgen, kunnen volwassenen zich ook hier 
redelijk gemakkelijk aan onttrekken.  
 
Hoewel volwassenen als doelgroep op minder eenvoudige wijze te bereiken zijn dan de doelgroep 
kinderen tot achttien jaar (die allen leerplichtig zijn, en dus via het onderwijs te benaderen zijn) zou 
nagedacht kunnen worden over een beleidsprogramma dat zich specifiek op deze doelgroep richt en 
dat net als het programma Kunst van lezen dient als aanvulling op het reguliere 
leesbevorderingsbeleid. Nader onderzoek naar de knelpunten die volwassenen - met in het bijzonder 
de volwassenen in de leeftijdsfase 20 tot 40 jaar - is daarvoor wel noodzakelijk.  

7.2  Aandacht voor wat er in de maatschappij speelt 

Uit de analyse volgde eveneens dat maatschappelijke ontwikkelingen bepalend zijn voor de daling in 
het leenniveau. Wat deze trends kenmerkt, is dat zij het (leen-) gedrag van de gehele (Nederlandse) 
bevolking in min of meer dezelfde mate raken.  
 
Het is dan ook een goede ontwikkeling dat in de bibliotheekbranche het besef er is (aanwezig is) dat 
het belangrijk is om ‘met de tijd mee te gaan’ en in te haken op wat er in de maatschappij leeft.  
Zo zet de openbare bibliotheek de laatste jaren sterker in op haar verblijfs- en belevenisfunctie 
(Huysmans en Hillebrink 2008: 99). Zo kunnen tegenwoordig steeds meer Nederlanders (video) 
gamen in hun plaatselijke openbare bibliotheek.  
 
Ook de rijksoverheid vindt het belangrijk dat de dienstverlening van de openbare bibliotheek niet 
verouderd. Op haar website vermeldt het ministerie van OCW dat het kabinet structureel (extra) geld 
beschikbaar stelt voor de vernieuwing van de openbare bibliotheek (Ministerie van OCW4 2009). ‘De 
vernieuwingsoperatie is vooral bedoeld om de dienstverlening te verbeteren. Deze moet bij de tijd zijn, 
en in de pas lopen met nieuwe technologische, culturele en maatschappelijke ontwikkelingen.’ 
(Ministerie van OCW4 2009) 
 
De bevinding dat maatschappelijke trends als sociaal mechanisme van invloed zijn op de terugloop in 
het lenen onder de Nederlandse bevolking onderstreept het belang van (structurele) aandacht voor de 
maatschappelijke context waarin de bibliotheek haar diensten verleent.  
 

Ter afsluiting 
Uit de bevindingen van de analyse kunnen we opmaken dat de rijksoverheid en de bibliotheekbranche 
met hun beleid zeker op de goede weg zitten. Voor de ‘fine tuning’ van (en als aanvulling op) het 
bestaande beleid is het absoluut noodzakelijk om te achterhalen welke concrete 
leeftijdsfasegebonden faciliterende factoren en welke specifieke maatschappijbrede tendensen van 
invloed zijn op het lenen van boeken willen we de teruggang in het lenen ombuigen.  
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Tabel A:  Percentage leners van boeken bij de openbare bibliotheek voor de controlevariabelen geslacht, 
opleidingsniveau, stedelijkheid van woonplaats, aanwezigheid van een partner in het huishouden en 
leeftijd (jongste of enig) kind. Naar meetjaar: AVO-harmonisatiebestand 1979-2007. 

   

  Meetjaar 

Variabele  1979 1983 1987 1991 1995 1999 2003 2007 

          

Vrouw 37 44 41 41 40 38 32 29 Sekse 

Man 29 33 31 29 26 25 19 17 

          

Hooguit lager onderwijs 33 38 38 40 39 30 37 37 

VMBO (LBO/MAVO) 27 32 26 27 24 24 18 17 

HAVO, VWO, MBO 40 45 41 39 36 30 24 19 

Opleidingsniveau (voltooid of 
huidig) 

HBO, Universiteit 40 50 46 40 39 33 28 23 

          

Vier grote steden 
b)

 27 31 31 28 27 25 20 19 

Plaats > 100.000 inwoners 34 41 34 32 29 30 25 19 

Stedelijkheid van de 
woonplaats 

Plaats < 100.000 inwoners 34 40 37 37 35 33 27 25 

          

Ja 23 28 27 28 27 25 20 18 Partner aanwezig in het 
huishouden Nee 47 54 48 46 43 42 34 30 

          

Ja 35 40 38 40 39 38 30 26 (Jongste of enig) kind  
leeftijd 0 t/m 6 jaar 

a)
 Nee 33 38 35 34 32 30 25 22 

          

Ja 49 55 53 58 53 55 46 41 (Jongste of enig) kind  
leeftijd 7 t/m 12 jaar 

a)
 Nee 28 34 32 31 30 28 22 20 

          

Ja 36 47 41 41 40 36 29 25 (Jongste of enig) kind  
leeftijd 13 t/m 18 jaar 

a)
 Nee 32 37 35 34 32 31 25 23 

 
a) (Jongste kind in de betreffende leeftijdscategorie 
b)  Vier grote steden: Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Utrecht 
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Tabel B:  Beschrijvende statistieken voor alle variabelen in de analyse: AVO-harmonisatiebestand 1979-2007 
 (N = 109.808) 

 
Variabele Omschrijving en codering (N=…) Gem. STD Min. Max. 

       

Afhankelijke variabele       

Lenen Boek(en) in afgelopen 4 weken 
geleend bij openbare bibliotheek (om 
zelf te lezen); 1 = ja; 0 = nee 

109.808 0,29 0,45 0 1 

       

Level-1 variabelen       

Leeftijd Leeftijd van de respondent op een 
meetjaar, als lineaire functie 

109.802 41,34 18,58 12 102 

Leeftijd^2 Leeftijd van de respondent op een 
meetjaar, als tweedegraadsfunctie 

109.802 1.864,91 1.720,57 36 10.404 

Leeftijd^3 Leeftijd van de respondent op een 
meetjaar, als derdegraadsfunctie 

109.802 104.795,20 133.275 216 1.061.208 

       

Controlevariabelen       

Man Geslacht van de respondent 
1 = man; 0 = vrouw 

109.808 0,49 0,49 0 1 

       

Stedelijkheid van de 
woonplaats 

Omvang stad (naar inwonersaantal) 
waarin respondent woonachtig is 

109.808     

 • Vier grote steden  0,12 0,32 0 1 

 • Steden > 100.000 inwoners  0,13 0,34 0 1 

 • Steden < 100.000 inwoners  0,75 0,43 0 1 

       

Opleiding Voltooide of huidige opleidingsniveau 
van de respondent 

109.808     

(Hoogstens) lager 
onderwijs 

1 = (hoogstens) lager onderwijs;  
0 = anders 

 0,25 0,43 0 1 

VMBO (LBO/MAVO) 1 = VMBO (LBO/MAVO); 0 = anders  0,31 0,46 0 1 

HAVO/VWO/MBO 1 = HAVO/VWO/MBO; 0 = anders  0,25 0,43 0 1 

HBO, Universiteit 1 = HBO, Universiteit; 0 = anders  0,17 0,37 0 1 

       

Partner Partner aanwezig in het huishouden  
1 = ja; 0 = nee 

109.808 0,59 0,49 0 1 

Kind1 (Jongste of enig) kind 0 t/m 6 jaar 
1 = ja; 0 = nee 

109.808 0,20 0,40 0 1 

Kind2 (Jongste of enig) kind 7 t/m 12 jaar 
1 = ja; 0 = nee 

109.808 0,18 0,38 0 1 

Kind3 (Jongste of enig) kind 13 t/m 18 jaar 
1 = ja; 0 = nee 

109.808 0,15 0,36 0 1 

       

Level-2 variabelen       

Periode Jaar waarin AVO afgenomen is 109.808 4,14 2,19 1 8 

Cohort Geboortecohorten, geboortejaren 
ingedeeld naar  klassen van 12 jaren 

109.802 5,23 1,66 1 9 
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Tabel C: Schattingen analysemodellen voor het lenen van bibliotheekboeken 
    

Model 1  2  3  4  5  6  

             

Fixed effecten level-1  

Constante 0,400 *** 0,407 ** 9,661 *** 14,332 *** 53,843 *** 98,634 *** 

Leeftijd      0,816 *** 0,788 *** 0,750 *** 0,718 *** 

Leeftijd^2     1,004 *** 1,004 *** 1,006 *** 1,006 *** 

Leeftijd^3     1,000 *** 1,000 *** 1,000 *** 1,000 *** 

Man         0,493 *** 0,480 *** 

Vier grote steden 
a)

         0,795 *** 0,773 *** 

Steden > 100.000 inw.         0,916 ** 0,951  

(Hooguit) lager onderwijs 
b)

 
        0,272 *** 0,238 *** 

VMBO         0,433 *** 0,389 *** 

HAVO/VWO/MBO         0,659 *** 0,643 *** 

Partner         1,076 ** 1,048  

(Jongste) kind 0-6 jaar         1,270 *** 1,239 *** 

(Jongste) kind 7-12 jaar         2,503 *** 2,433 *** 

(Jongste) kind 13-18 jaar         1,690 *** 1,660 *** 

             

Random effecten (intercepten) standaarddeviatie 

Cohort   0,928 *   0,220 *   0,230 * 

Periode   0,495 *   0,243 *   0,329 * 

             

Log Likelihood −−−−26761,6  −−−−25494,2  −−−−25168,2  −−−−24919,4  −−−−23319,3  −−−−22960,5  

-2*LL 53523  50988  50336  49839  46639  45921  

             

Verschil met vorige 
model 

  2535    498    718  

df   2    2    2  

p   0,000    0,000    0,000  

Verschil met nulmodel, 
met Level-2 

      1150    5067  

df       3    13  

p       0,000    0,000  

Verschil met nulmodel 
met leeftijd, Level-2 

          3918  

df           10  

p           0,000  

             

 
*  p < .05 
**  p < .01 
***  p < .001 (two-tailed tests 

 
a) Referentiecategorie: steden minder dan 100.000 inwoners  
b) Referentiecategorie: opleiding op HBO/Universitair niveau  
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Tabel D: Commando’s bij analysemodellen  
 

Analysemodel Commando 

1: nulmodel logit lenen 

2: nulmodel met Level-2 xtmelogit lenen || _all: R.b_cohort12 || b_jaar: 

3: model met leeftijd  logit lenen leef leef2 leef3  

4: nulmodel met leeftijd, met Level-2 xtmelogit lenen leef leef2 leef3 || _all: R.b_cohort12 || b_jaar: 

5: model met Level-1 predictoren char b_stadscr [omit] 3 
char opl4 [omit] 4 
xi: logit lenen leef leef2 leef3 man i.b_stadscr i.opl4 prtnr kind1 kind2 
kind3  

6: nulmodel met Level-1 predictoren, 
met Level-2 

char b_stadscr [omit] 3 
char opl4 [omit] 4 
xi: xtmelogit lenen leef leef2 leef3 man i.b_stadscr i.opl4 prtnr kind1 kind2 
kind3 || _all: R.b_cohort12 || b_jaar: 

 
Default Level-1 = schattingen in regressiecoëfficiënten  
Default Level-2 = schattingen in standaard deviaties 

 
 
 

Voor de opbouw van de commando’s is geraadpleegd: 
Rabe-Hesketh, S & A. Skrondal. (2008). Multilevel and Longitudinal Modeling Using Stata. Second 
Edition. Texas: Stata Press. 
 
De analyses zijn verricht in Stata, versie 10.  
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Grafiek A:  Collectief leenniveau naar leeftijd voor meerdere AVO-meetjaren.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Bron: F. Huysmans, persoonlijke communicatie, maart 2009 
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