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Voorwoord 
 
“How often people speak of art and science as though they were two entirely different things, with no 

interconnection. An artist is emotional, they think, and uses only his intuition; he sees all at once and 

has no need of reason. A scientist is cold, they think, and uses only his reason; he argues carefully 

step by step, and needs no imagination. That is all wrong. The true artist is quite rational as well as 

imaginative and knows what he is doing; if he does not, his art suffers. The true scientist is quite 

imaginative as well as rational, and sometimes leaps to solutions where reason can follow only slowly; 

if he does not, his science suffers.” 

 

Isaac Asimov, The Roving Mind (1983)  

 

Bovenstaand citaat verwoordt mijns inziens precies de relatie tussen kunst en wetenschap. 

Met mijn wieg in de (‘harde’) Sociale wetenschap kostte het nogal wat moeite om de ‘kunst’ 

toe te laten in dit onderzoek. Andersom werd mijn perspectief op kunst(onderzoek) ook niet 

altijd begrepen door Geesteswetenschappers. Maar wat Asimov schrijft, is wel belangrijk en 

treffend voor deze scriptie geschreven voor het afstuderen aan de opleiding Kunstbeleid en –

management aan de Universiteit Utrecht. 

 

Heel graag wil ik bedanken dr. Adriaan van Liempt en Sander Beckers voor het 

ondersteunen tijdens het ‘hardcore SPSS-en’, zoals Toine Minnaert dit noemt. Ik ben jullie 

heel dankbaar voor het meedenken, het terugkoppelen, uitleggen en geduld hebben.  

 

Zonder Joost Veuger, manager MIDI Theater, was dit onderzoek er niet eens geweest want 

dan was er én geen MIDI geweest én had ik niet zoveel vrijheid en tijd gekregen om mijn 

onderzoek uit te voeren. Dank daarvoor! 

 

Ook wil ik graag Sanne en Teun bedanken, die tijdens het schrijven als klankbord 

fungeerden en mij met hun steun steeds een hart onder de riem staken. 

 

Tot slot hebben tweede lezer prof. dr. Folkert Haansta en mijn scriptiebegeleider drs. Toine 

Minnaert mij geholpen de ‘kunst’ toe te laten in deze scriptie. Ook daarnaar gaat dank uit. 

 

Rest mij nog u veel plezier en inspiratie toe te wensen tijdens het lezen van mijn 

masterscriptie. 

 

Tilburg, 1 juli 2010 

Rozemarijn Romeijn 
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Samenvatting 
 
 
Volgens Knijff (2009) blijft de allochtone cultuurparticipatie ondanks een stijging achter bij de 

autochtone. Dit is ook een tendens die opvalt bij verschillende culturele instellingen als het 

MIDI Theater. Dit theater wordt als case gebruikt in dit onderzoek omdat zij hét 

uitgaanstheater voor jongeren met een niet-westerse achtergrond in Tilburg wil zijn, een 

formule die speciaal is ontwikkeld om een betere aansluiting te vinden bij de belevingswereld 

van jongeren. Echter, het theater heeft moeite de doelgroep te bereiken. 

 

Verschillende literatuur (Uitmarketingburo, 2008; Van Eijck, Von Heijden-Brinkman & Van 

Liempt, 2008; Devos, 2005) wijst ernaar dat om een specifieke doelgroep te trekken, het 

noodzakelijk is het consumptiepatroon en daarmee leefstijl van deze doelgroep te 

onderzoeken. Deze informatie zal vervolgens ingezet moeten worden bij het maken van het 

beleid van de culturele instelling, zowel marketing, programmering als imago. Hiervoor is de 

volgende probleemstelling geconstrueerd: 

“Hoe ziet het smaakpatroon van jongeren met een niet-westerse achtergrond eruit en welke 

aanbevelingen kunnen hiermee gedaan worden voor het MIDI Theater?” 

 

Het doel van dit onderzoek is het onderzoeken van het consumptiepatroon (met andere 

woorden ‘smaakpatroon’) van jongeren met een niet-westerse achtergrond, ten einde het 

MIDI Theater te kunnen adviseren over hoe de doelgroep aan te spreken. 

Dit onderwerp is erg relevant en actueel. Veel culturele instellingen hebben moeite met het 

trekken van allochtone jongeren en ook voor de overheid is dit een aandachtspunt. Deze 

wens van de overheid én van de culturele instellingen in Nederland maakt dit onderzoek 

maatschappelijk gezien relevant. 

Ook wetenschappelijk gezien is het onderzoek relevant. Dit onderzoekt vormt namelijk een 

vrij unieke combinatie tussen Geesteswetenschappelijk en Sociaal-wetenschappelijk 

onderzoek. Door deze twee te combineren én gebruik te maken van een zowel 

vrijetijdwetenschappelijk als kunstwetenschappelijk perspectief, ontstaat een onderzoek dat 

een nieuwe bijdrage levert aan het academische debat omtrent cultuurparticipatie.  

 

De rationele keuzetheorie en het gedragsmodel van Knulst (2003) rechtvaardigen dit 

onderzoek naar een mogelijk gezamenlijk smaakpatroon van de doelgroep op basis van hun 

gezamenlijke achtergrondkenmerken leeftijd en afkomst, omdat beiden stellen dat dezelfde 

achtergrondkenmerken voor hetzelfde vrijetijdsgedrag kunnen zorgen. Daarnaast wordt door 
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Bourdieu (1984) en Peterson (1992) duidelijk dat jongeren hun vrijetijdsgedrag vaak 

afstemmen op hun beoogde status en dat het karakter van de activiteiten hierbij een grote rol 

speelt. Daarom dient het theater haar product aan te laten sluiten bij het imago en karakter 

van vrijetijdsactiviteiten die voor jongeren kennelijk statusverhogend zijn. 

 

De verwachting op basis van theorie van onder andere Elffers, Van der Hoeven & 

Ranshuysen (2004) en Berkers (2006) is dat jongeren met een niet-westerse achtergrond 

een smaakpatroon zullen hebben met veel sociale activiteiten; deze hebben een 

gezamenlijke focus, vereisen interactie en/of worden vaak in grote groepen ondernomen. 

Een smaakpatroon is pas een smaakpatroon als combinaties van twee of meer activiteiten 

gedurende langere tijd voorkomen en als deze door een brede groep worden gedragen (Van 

Eijck et al., 2008). Daarnaast is, naar aanleiding van Berkers (2006) en Elffers et al. (2004), 

de verwachting dat jongeren met een niet-westerse achtergrond vaak laagdrempelige 

culturele activiteiten ondernemen als bioscoopbezoek en het gaan naar cabaret- en 

musicalvoorstellingen. Naar aanleiding van Rijpma & Roques (1999) en Duyvendak et al. 

(1998) wordt de hypothese opgesteld dat jongeren met een niet-westerse achtergrond een 

smaakpatroon zullen hebben met een lage mate van sport en dat zij in die zin minder sportief 

zijn. Tot slot wordt verwacht dat deze jongeren een groot cultuurgebonden mediagebruik 

hebben (Rijpma & Roques, 1999; Motivaction, 2007).  

 

Om de probleemstelling te kunnen beantwoorden is kwantitatief onderzoek uitgevoerd 

waarbij gebruik is gemaakt van het Tijdbudgetonderzoek (2005) van het SCP; er is dus een 

secundaire data-analyse uitgevoerd. Om te onderzoeken welke smaakpatronen er kunnen 

zijn in de Nederlandse samenleving, is een factoranalyse uitgevoerd op het databestand. 

Activiteiten die samenhang vertonen, zijn hierbij in factoren (de uiteindelijke smaakpatronen) 

geplaatst. Uit deze analyse kwamen drie smaakpatronen.  

 

Allereerst een smaakpatroon met activiteiten die contact vereisen met anderen, een 

gezamenlijke focus hebben en/of die vaak in groepen worden ondernomen: het sociaal 

smaakpatroon. Het tweede smaakpatroon dat uit de analyse bleek, is een smaakpatroon dat 

aan de omschrijving van Peterson’s (1992) omnivore smaakpatroon voldoet; het deelnemen 

aan klassieke kunst alsmede het deelnemen aan lage vormen van cultuur en andere 

onderscheidende activiteiten. Dit is het omnivoor smaakpatroon. Het laatste smaakpatroon 

als resultaat uit de analyse is een smaakpatroon dat duidelijk geografische gebondenheid 

kent en dat ook een mate van waardering voor de regio in zich heeft. Daarom heet dit 

smaakpatroon het regiogebonden smaakpatroon. 
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Aan de hand van een profielanalyse is bepaald dat jongeren met een niet-westerse 

achtergrond een verband hebben met het sociaal smaakpatroon en niet met de overige twee 

smaakpatronen. In een regressieanalyse is vervolgens causaliteit getoetst. Jongeren met 

een niet-westerse achtergrond hebben op basis van die resultaten het sociaal smaakpatroon 

doordat ze jong zijn. De invloed van afkomst op het hebben van het sociaal smaakpatroon is 

in dit onderzoek veel kleiner gebleken. 

 

Op basis van de statistische resultaten en ervaringen uit de praktijk kan geconcludeerd 

worden dat het MIDI Theater moet inspelen op de behoefte aan laagdrempelige en sociale 

activiteiten die bijdragen aan het uiten van de identiteit. Het concept ‘naar theater gaan’ zal 

door het theater anders ingevuld moeten worden om de drempels te verlagen; bijvoorbeeld 

door het organiseren van randprogrammering toegespitst op het karakter van de voorstelling 

en doelgroep. Ook het bijwonen van een theatervoorstelling zelf zal anders ingericht moeten 

worden, zodat jongeren meer vrijelijk kunnen reageren tijdens de show om aan hun sociale 

behoefte te voldoen. Zo wordt het theater meer een ontmoetingsplaats. In de 

informatievoorziening van het theater moet het theater als ontmoetingsplaats centraal staan. 

Door middels het oprichten en onderhouden van een eigen online community via de website 

de dialoog aan te gaan met de doelgroep, raakt zij vertrouwder met het theater en hun 

aanbod. Ook kunnen jongeren met een niet-westerse achtergrond hun dialoog met elkaar 

daar voortzetten en elkaar helpen met informatievoorziening.  

 

Door theaterbezoek in de markt te zetten als een cultuurgebonden, toegankelijk en sociaal 

totaalpakket sluit het bezoeken van voorstellingen het best aan bij het bestaande 

vrijetijdsgedrag van jongeren met een niet-westerse achtergrond en zullen zij zich meer 

interesseren in deze kunstvorm.  
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1 Inleiding 

 

Uit een onlangs verschenen rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau blijkt dat de 

cultuurdeelname onder jongeren met een niet-westerse achtergrond de laatste jaren is 

toegenomen. Zij zijn dus cultureel actiever geworden (Knijff, 2009). Daarnaast groeit deze 

bevolkingsgroep harder dan de autochtone bevolkingsgroep, evenals hun opleidingsniveau 

en besteedbaar inkomen (UITMarketingburo, 2008). De samenleving wordt dus steeds 

diverser én jongeren met een niet-westerse achtergrond participeren voorzichtig steeds meer 

aan geïnstitutionaliseerde vormen van cultuur als musea en theaters. Dit maakt hen een 

interessante doelgroep. 

Echter, volgens het SCP-rapport blijft de allochtone cultuurparticipatie wel achter bij de 

autochtone. Dit is ook een tendens die opvalt bij verschillende culturele instellingen. Het blijft 

voor hen vaak moeilijk om deze jongeren naar hun instelling te trekken, wat uiteraard 

verscheidene redenen heeft waar later op teruggekomen wordt. Ook het theater dat in dit 

onderzoek als case wordt gebruikt, het MIDI Theater in Tilburg, ondervindt problemen met 

bereiken van jongeren met een niet-westerse achtergrond (MIDI Theater, 2010). Het theater 

heeft zich juist als doel gesteld om “op een structurele, duurzame wijze meer allochtonen en 

jongeren in het algemeen te bereiken” (MIDI Theater, 2010, p. 2).  

 

§1.1 Probleemstelling, deelvragen en doelstelling 

Om een strategie te bedenken om deze specifieke doelgroep te trekken, zijn er verschillende 

manieren afkomstig uit verschillende hoeken van de wetenschap. Een etnografie van de 

beoogde doelgroep bijvoorbeeld of een kwalitatief onderzoek naar de beoogde doelgroep. 

Volgens UITMarketingburo (2008) is het erg belangrijk om te onderzoeken waar dit 

potentiële publiek zich bevindt en wat de essentiële kenmerken van deze doelgroep zijn. Ook 

Van Eijck, Von Heijden-Brinkman & Van Liempt (2008) delen deze mening. Om 

bovenstaande uit te zoeken en de doelgroep aan te spreken, raden zij aan te onderzoeken 

wat het consumptiepatroon en daarmee de leefstijl van deze doelgroep is. Een leefstijl die 

iemand uitstraalt, wordt namelijk grotendeels bepaald door het karakter van zijn 

consumptiepatroon. Devos (2005) sluit hierbij aan en meent dat in het vervolg op het 

voorgaande onderzocht moet worden met welke (ongewone) partijen, die wel aansluiten bij 

de beleving van de doelgroep, een culturele instelling samenwerkingsverbanden aan dient te 

gaan ten einde een hoger bezoekersaantal te bereiken. Deze wetenschappelijke adviezen 

worden in dit onderzoek aangenomen en bepalen het karakter van dit onderzoek, dat 

kwantitatief van aard is. Immers, dit onderzoek stelt zich de vraag ‘wat’ in plaats van het 
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kwalitatieve ‘waarom’. In dit onderzoek wordt dus ook geen aandacht besteed aan 

achterliggende drijfveren van de jongeren. Wel zullen ervaringen uit de praktijk –het MIDI 

Theater heeft al op verschillende manieren geprobeerd de doelgroep te bereiken– gebruikt 

worden om de kwantitatieve analyses aan te vullen of te relativeren waar nodig. Hierbij is de 

volgende probleemstelling voor dit onderzoek geconstrueerd: 

 

“Hoe ziet het smaakpatroon van jongeren met een niet-westerse achtergrond eruit en welke 

aanbevelingen kunnen hiermee gedaan worden voor het MIDI Theater?” 

 

Om deze probleemstelling te kunnen beantwoorden, wordt gebruik gemaakt van een vijftal 

deelvragen: 

1. Welke smaakpatronen zijn te onderscheiden binnen de Nederlandse samenleving en 

tot welk smaakpatroon behoort de jongere met een niet-westerse achtergrond? 

2. Welke activiteiten behoren tot de smaakpatronen waar de jongere met een niet-

westerse achtergrond hoog op scoort? 

3. Wat zijn andere achtergrondkenmerken van de mensen in de smaakpatronen waar 

de jongere met een niet-westerse achtergrond significant op scoort? 

4. Wordt de voorkeur voor een bepaald smaakpatroon door jongeren met een niet-

westerse achtergrond verklaard door hun leeftijd en afkomst? Zo niet, door welke 

achtergrondkenmerken wel? 

5. Welke concrete adviezen kunnen aan het MIDI Theater gegeven worden op basis 

van de resultaten van dit onderzoek? 

 

Het doel van dit onderzoek is het onderzoeken van het consumptiepatroon van jongeren met 

een niet-westerse achtergrond, ten einde het MIDI Theater te kunnen adviseren over hoe de 

doelgroep aan te spreken. Uiteraard zal in het geven van adviezen de academische 

standaard bewaakt worden, daar dit onderzoek geen praktijkgerichte marketingstudie is 

maar een theoretische en statistische onderbouwing biedt voor in de toekomst te maken 

keuzes op het gebied van marketing. 

 

Zoals uit de inleiding blijkt, is het onderwerp erg relevant en actueel. Veel culturele 

instellingen hebben moeite met het trekken van allochtone jongeren en ook het ministerie 

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap maakt zich hard voor een grotere cultuurdeelname 

onder allochtonen. Dit komt onder andere tot uiting in het oprichten van het Fonds voor 

Cultuurparticipatie, welke Actieplan Cultuurbereik opvolgt. De doelstelling van het Fonds 

voor Cultuurparticipatie is het stimuleren van actieve deelname aan het culturele leven van 

burgers in Nederland in al hun diversiteit, ongeacht leeftijd, herkomst, opleiding en 
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woonplaats (www.cultuurnetwerk.nl). De wens van de overheid én de wens van de culturele 

instellingen in Nederland maakt dit onderzoek maatschappelijk gezien relevant. 

Ook wetenschappelijk gezien is het onderzoek relevant. Dit onderzoekt vormt namelijk een 

vrij unieke combinatie tussen Geesteswetenschappelijk en Sociaal-wetenschappelijk 

onderzoek. Eerder onderzoek naar het bevorderen van cultuurparticipatie onder allochtone 

jongeren was ofwel voornamelijk Geesteswetenschappelijk ofwel Sociaal-wetenschappelijk 

van aard. Door deze twee te combineren én gebruik te maken van een zowel 

vrijetijdwetenschappelijk als kunstwetenschappelijk perspectief, ontstaat een onderzoek dat 

een nieuwe bijdrage levert aan het academische debat omtrent cultuurparticipatie. Daarbij 

knoopt dit onderzoek door de gebruikte technieken en methoden verschillende eerdere 

onderzoeken als eilandjes in het wetenschappelijk discours aan elkaar.  

 

§1.2 Inzicht in jongeren met een niet-westerse achtergrond 

Het onderzoek richt zich dus op jongeren met een niet-westerse achtergrond. Het is daarom 

belangrijk duidelijkheid te scheppen over wie daarmee bedoeld worden.  

 

1.2.1 Definities 

De doelgroep ‘jongeren met een niet-westerse achtergrond’ zou eigenlijk opgesplitst kunnen 

worden in twee delen; zowel het begrip ‘jongeren’ als ‘niet-westerse achtergrond’ dienen 

gedefinieerd te worden. In dit onderzoek scharen we elke jeugdige tussen 15 en 25 onder 

‘jongeren’, daar dit de kerndoelgroep van het theater is. Over de definitie ‘niet-westerse 

achtergrond’ kan gezegd worden dat jongeren die niet in Nederland geboren zijn, of waarvan 

de ouders niet in Nederland geboren zijn, hieronder vallen. De onderzoeksgroep bestaat dus 

uit jongeren tussen de 15 en 25 jaar die zelf niet in Nederland geboren zijn en/of waarvan de 

ouders niet in Nederland geboren zijn. Hier is voor gekozen omdat jongeren, ook al zijn ze 

zelf in Nederland geboren, in hun opvoeding veel meekrijgen van hun oorspronkelijke cultuur 

(UITMarketingburo, 2008). Echter, er moet opgemerkt worden dat in dit onderzoek ook 

enkele jongeren tot deze doelgroep worden gerekend die zelf (of hun ouders) geboren zijn in 

Canada of Duitsland. Dit aantal is echter in grote mate verwaarloosbaar; deze jongeren 

beslaan slechts 12% van de onderzoekspopulatie. Dit is een klein aandeel daarom blijft er in 

de rest van dit onderzoek sprake van jongeren met een niet-westerse achtergrond. Tot slot 

moet worden opgemerkt dat in dit onderzoek níét zal worden uitgesplitst naar etnische 

groepen, hoewel ik me ervan bewust ben dat er verschillen bestaan tussen bijvoorbeeld 

Marokkaanse en Antilliaanse jongeren. Ten eerste zou het onderzoek te omvangrijk worden, 

als elke analyse voor elke etnische groepering apart gedaan zou worden. Ten tweede is het 

met deze dataset niet mogelijk, aangezien de onderzoekspopulatie per groepering dan te 
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klein zou zijn om te kunnen generaliseren. Alleen tijdens de resultaten uit de praktijk zullen 

opgemerkte verschillen worden genoemd.  

1.2.2 Situatie in Tilburg 

Uit een monitor van de gemeente Tilburg (2004) blijkt dat 25% van alle jongeren in Tilburg 

van niet-westerse afkomst, zoals hierboven beschreven, is. Het vermoeden bestaat dat dit 

percentage zes jaar later, in 2010, nog veel hoger ligt. Deze ‘nieuwe Brabanders’ zijn 

afkomstig uit meer dan 150 verschillende herkomstlanden (UITMarketingburo, 2008).  

 

§1.3 MIDI Theater 

MIDI Theater wil hét uitgaanstheater voor jongeren in Tilburg zijn, een formule die speciaal is 

ontwikkeld om een betere aansluiting te vinden bij de belevingswereld van jongeren. Het 

aanbod is laagdrempelig met een grote nadruk op cabaret en comedy, urban theatre en 

wereldmuziek. Om dit aanbod te realiseren, werkt het theater structureel samen met 

Theaters Tilburg, Mundial Productions, het Zuidelijk Toneel en Poppodium 013. Daarnaast 

biedt het theater podium aan amateuruitvoeringen en zakelijke bijeenkomsten en is het een 

repetitieruimte voor studenten aan de Universiteit van Tilburg, Fontys Hogeschool voor de 

Kunsten en het ROC (MIDI Theater, 2010).  

Omdat jongeren en Nieuwe Nederlanders, zoals MIDI jongeren met een niet-westerse 

achtergrond noemt, momenteel ondervertegenwoordigd zijn in het huidige culturele aanbod 

in Tilburg, richt het theater zich specifiek op deze jongeren. Zo vormt de culturele wereld in 

Tilburg een betere afspiegeling van de hedendaagse samenleving. MIDI is zich er zeer van 

bewust dat het bereiken van deze doelgroep een andere aanpak vergt en daarom past deze 

case uitermate goed in dit onderzoek.  

 

§1.4 Onderzoeksopzet 

Het theoretisch kader waar dit onderzoek op gefundeerd is, zal besproken worden in 

hoofdstuk twee. Zowel algemene keuzetheorieën als meer specifieke theorieën over 

(allochtone) jongeren en cultuurdeelname worden besproken. Hieruit worden de hypothesen 

en het conceptueel model afgeleid. Vervolgens zullen in hoofdstuk drie, het 

methodenhoofdstuk, de onderzoeksmethoden uiteengezet worden. Hoofdstuk vier zal 

handelen over de resultaten hiervan. In hoofdstuk vijf zal de conclusie kenbaar gemaakt 

worden, de probleemstelling en deelvragen beantwoord worden en zullen adviezen gegeven 

worden aan het MIDI Theater. Tot slot zullen in het zesde hoofdstuk aanbevelingen voor 

vervolgonderzoek worden gedaan.  
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2 Theoretisch kader 

 

§2.1 Inleiding 

In het vrijetijdsgedrag van mensen, dus ook jongeren, zijn verschillen te onderscheiden. Zo 

gaat de één graag naar het theater terwijl een ander zich liever uitleeft op het sportveld. 

Deze verscheidenheid in de persoonlijke vrijetijdsbesteding is tegenwoordig 

vanzelfsprekend; door welvaartstoename en grotere technische mogelijkheden kan er veel 

meer op vrijetijdsgebied en wil men ook veel meer (Van Eijck et al., 2008).  

Deze verscheidenheid kan je als onderzoeker op verschillende niveaus benaderen; men kan 

bijvoorbeeld verscheidenheid in bepaalde activiteiten of combinaties daarvan (zoals naar het 

theater gaan) tussen maatschappelijke groepen onderzoeken. Je kunt ook gedetailleerder te 

werk gaan door in te zoomen op de activiteit zelf; binnen elke activiteit bestaat er namelijk 

ook verscheidenheid. Er zit nogal verschil in het bijwonen van een operavoorstelling of een 

cabaretvoorstelling. Nog een stap verder zou het onderzoeken van verscheidenheid binnen 

de genres zijn; klassiek ballet en moderne dans zijn niet hetzelfde, hoewel het toch allebei 

dans is. Bij het onderzoeken van maatschappelijke verscheidenheid in vrijetijdsactiviteiten is 

het noodzakelijk vooraf duidelijk te stellen op welk niveau deze thematiek wordt onderzocht 

(Van Eijck et al., 2008). In dit geval vindt het onderzoek plaats op maatschappij-niveau; er 

wordt onderzocht wat het vrijetijdsgedrag van een maatschappelijke groep kan zijn. Als 

onderzoeker ben ik me er van bewust dat er binnen deze activiteiten dus óók nog diversiteit 

is, hoewel dit niet behandeld wordt.  

 

Specifieke vrijetijdsactiviteiten kunnen ondernomen worden in vaak voorkomende 

combinaties. Als deze combinaties van twee of meer activiteiten gedurende langere tijd 

voorkomen en als deze door een brede groep worden gedragen, spreekt men volgens Van 

Eijck et al. (2008) van een smaakpatroon. Volgens Van Eijck et al. (2008) is het erg 

belangrijk onderscheid te maken tussen smaakvoorkeuren en daadwerkelijk gedrag. Dit is 

niet altijd hetzelfde. Een smaakvoorkeur is minder afhankelijk van bijvoorbeeld 

achtergrondkenmerken; het geeft aan wat men graag wil. Daadwerkelijk gedrag wordt wel 

bepaald door achtergrondkenmerken en is beter bruikbaar in dit onderzoek, aangezien ik wil 

weten wat de doelgroep dóét in plaats van zou wensen te doen. In dit onderzoek wordt 

daarom gefocust op daadwerkelijk gedrag (zie ook paragraaf 3.2 over de dataset). Een 

smaakpatroon bestaat in dit onderzoek dus uit twee of meer vrijetijdsactiviteiten die 

gedurende langere tijd voorkomen, die door een brede groep worden gedragen en ook 

daadwerkelijk ondernomen worden. Het predicaat ‘smaak’ kan hierbij verwarrend zijn omdat 

het op het eerste gezicht impliceert dat het gaat om een wens en niet persé gedrag. Echter, 
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in verschillende wetenschappelijke literatuur (o.a. Van Eijck et al., 2008 & Berkers, 2006) 

wordt de term smaakpatroon op deze wijze gebruikt. Smaak(patroon) behelst in dit 

onderzoek daarom daadwerkelijk gedrag. Als de term ‘smaak’ wordt gebruikt, wordt hiermee 

altijd daadwerkelijk gedrag bedoeld. Tot slot moet nog worden gezegd dat er geen vooraf 

vastgestelde smaakpatronen zijn; deze smaakpatronen ontstaan door het uitvoeren van 

analyses. Het karakter van de activiteiten die vaak in dezelfde combinatie voorkomen en 

clusteren tot een smaakpatroon, wordt gebruikt om het smaakpatroon te benoemen.  

 

Zoals in het vorige hoofdstuk is genoemd, kan het onderzoeken van deze smaakpatronen 

helpen de beoogde doelgroep aan te spreken. Ook in deze smaakpatronen bestaat een 

grote verscheidenheid. Maar waar komt deze nu vandaan? In de volgende paragraaf worden 

enkele algemene gedragstheorieën besproken die deze verscheidenheid kunnen verklaren. 

Vervolgens is het voor dit onderzoek nodig ook gedragstheorieën gericht op jongeren met 

een niet-westerse achtergrond te bespreken. Hieruit zullen hypothesen en een conceptueel 

model worden opgesteld, welke besproken worden in paragraaf 2.4.  

 

§2.2 Algemene theorieën  

2.2.1 Vrijetijd & Peers 

Verscheidene theorieën handelen over het feit dat de invulling van vrijetijd sterk wordt 

beïnvloed door peers. De rationele keuzetheorie en de algemene gedragstheorie zijn er hier 

twee van. 

 

Rationele keuzetheorie 

Om activiteiten te ondernemen in de vrijetijd heeft een mens hulpbronnen nodig. Deze 

hulpbronnen, ofwel mogelijkheden, zijn bijvoorbeeld financiële bestedingsruimte, materiele 

uitrusting, vaardigheden en ook fysieke conditie. Er bestaan echter ook beperkingen in het 

maken van een keuze voor een bepaalde activiteit; dit zijn de tekorten aan hulpbronnen als 

tijd en geld. Hulpbronnen en het tekort hieraan spelen een belangrijke rol in één van de 

theorieën die probeert te verklaren waarom er verscheidenheid bestaat in de persoonlijke 

vrijetijdsbesteding: de rationele keuzetheorie. Deze theorie stelt dat “personen hun 

vrijetijdsbesteding optimaal afstemmen op de mogelijkheden en beperkingen van hun 

leefomstandigheden (basiscondities)” (Van Eijck et al., 2008, p. 11). Omdat de 

mogelijkheden en beperkingen voor ieder mens verschillend zijn, ontstaat er een diversiteit in 

vrijetijdsgedrag. Echter, het is niet zo dat het maken van rationele keuzes betekent dat 

iedereen voor zichzelf uitdoktert hoe hun vrijetijd zo optimaal mogelijk besteed kan worden. 

Men is hierbij vaak geneigd de voorkeuren over te nemen van peers: mensen die in 

overeenkomstige omstandigheden verkeren. Combinaties van dezelfde vrijetijdsbesteding 
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kunnen daarom dus vaak voorkomen onder groepen mensen die gemeenschappelijke 

voorkeuren hebben op grond van overeenkomstige mogelijkheden en/of beperkingen (Van 

Eijck et al., 2008). Hierbij kan gedacht worden aan groepen mensen met dezelfde middelen 

en restricties als opleidingsniveau of inkomen. In het geval van de jongeren met een niet-

westerse achtergrond kan een belangrijke beperking in hun vrijetijd bijvoorbeeld 

opleidingsniveau zijn; in verschillende literatuur, bijvoorbeeld Ganzeboom, Legerstee & 

BergHauser Pont en Van Wel (in Berkers, 2006) en Rijpma & Roques (1999), wordt gesteld 

dat jongeren met een niet-westerse achtergrond lager opgeleid zijn dan gemiddeld en 

daarom minder aan gevestigde vormen van cultuur (museumbezoek, theaterbezoek, 

etcetera) deelnemen.  

 

Uiteraard is de invloed van achtergrondkenmerken en middelen/restricties op 

vrijetijdsbesteding niet voor iedereen hetzelfde; het woord diversiteit zegt het al. Groepen 

mensen met hetzelfde opleidingsniveau ondernemen niet persé daarom dezelfde activiteiten. 

In beschikbare vrijetijdswetenschappelijke literatuur wordt regelmatig de invloed van 

bepáálde achtergrondkenmerken op vrijetijdsgedrag in twijfel getrokken maar niet het 

concept dat achtergrondkenmerken van invloed zijn op vrijetijdsgedrag.  

Natuurlijk is het zo dat hoe meer achtergrondkenmerken met elkaar worden gecombineerd, 

hoe specifieker een onderzoeker kan voorspellen wat het vrijetijdsgedrag van die bepaalde 

groep is. Over het algemeen zijn de rationele keuzetheorie en de bevindingen van Van Eijck 

et al. (2008) wel houdbaar; in statistisch onderzoek is namelijk de invloed van verschillende 

achtergrondkenmerken op vrijetijdsgedrag bewezen (Van Eijck & Bargeman, 2004). Uit dit 

onderzoek resulteert bijvoorbeeld dat leeftijd en opleidingsniveau over tijd belangrijkere 

invloeden zijn op vrijetijdsgedrag dan inkomen.  

 

Voortbordurend op bovenstaande theorie, stel ik dat de onderzoeksgroep voor een deel 

dezelfde achtergrondkenmerken heeft; hun leeftijd en het feit dat ze van niet-westerse 

afkomst zijn. Volgens de rationele keuzetheorie beschikken zij daarom over dezelfde 

mogelijkheden en beperkingen in hun vrijetijd. Een lagere leeftijd bijvoorbeeld zorgt 

doorgaans voor een lager inkomen dan gemiddeld. Dit zorgt, als ik de theorie volg, er 

vervolgens weer voor dat de doelgroep gedeeltelijk dezelfde smaakpatronen in hun vrijetijd 

kunnen hebben. Immers, met eenzelfde inkomen kunnen jongeren maar een beperkt aantal 

activiteiten ondernemen. Hiermee rechtvaardigt de rationele keuzetheorie dit onderzoek naar 

een mogelijk gezamenlijk smaakpatroon van de doelgroep, op basis van hun gezamenlijke 

achtergrondkenmerken leeftijd en afkomst. 
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Algemene gedragstheorie  

De algemene gedragstheorie van Knulst (2003) ondersteunt deze theorie en is daarbij 

complementair. Kortgezegd komt volgens Knulst (2003) de verscheidenheid in 

vrijetijdsgedrag tot stand door de invloed van basiscondities (persoonskenmerken, 

kenmerken van groepsverbanden van die persoon en kenmerken van de samenleving), 

restricties en middelen én het aanbod van voorzieningen. Deze theorie geeft, net als 

voorgaande theorie, de invloed aan van middelen en restricties op het ontstaan van patronen 

in vrijetijdsgedrag en daarmee smaakpatronen. Maar zoals in het model te zien is, zijn de 

basiscondities (persoonskenmerken of ook wel achtergrondkenmerken) van invloed op deze 

middelen en beperkingen. Immers, je opleidingsniveau bepaalt vaak inkomen of sociale 

positie. Deze zijn op hun beurt, samen met pure persoonskenmerken zelf, van invloed op het 

vrijetijdsgedrag. Deze twee elementen hangen dus nauw samen.  

De kenmerken van groepsverbanden, zoals in het model opgenomen, vormen een belangrijk 

uitgangspunt van dit onderzoek, daar het onderzoek zich richt op smaakpatronen van 

jongeren met een niet-westerse achtergrond, die leeftijd en achtergrond dus als 

gezamenlijke kenmerken hebben.  

Naast achtergrondkenmerken, middelen en beperkingen en daarmee ook kenmerken van 

groepsverbanden, kan ook het aanbod van voorzieningen verschillen in vrijetijdsgedrag 

verklaren: door een breed aanbod ontstaan gedifferentieerde smaken. In dit onderzoek wordt 

het aanbod dat in trek is bij de doelgroep gebruikt om het theater beter te laten aansluiten bij 

de interesses van de doelgroep.  

Uit deze twee theorieën valt dus af te leiden dat jongeren met een niet-westerse achtergrond 

mogelijk dezelfde smaakpatronen kunnen hebben, omdat ze niet alleen hun leeftijd en 

afkomst delen, maar ook omdat ze daardoor over dezelfde middelen en restricties 

beschikken.  

Figuur 2.1 

 
         Knulst, 2003, p. 44 
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2.2.2 Vrijetijd & Imago 

Een andere wijze om verschillen in smaakpatronen (dus daadwerkelijk gedrag) te verklaren, 

hangt samen met imago. De doelgroep kan bepaalde vrijetijdsactiviteiten wel of niet 

ondernemen op grond van hun imago en dat van hun vrijetijdsbesteding. Volgens Van Eijck 

et al. (2008) gebruiken mensen steeds vaker hun rol (bijvoorbeeld student, clubsupporter, 

liefhebber rapmuziek) om hun identiteit te uiten. Onderdeel van dit uiten is het gebruik van 

bepaalde uitrusting en attributen die bij die rol horen. Hierbij kan gedacht worden aan type 

auto, bepaalde (merk)kleding, omgangsvormen en taalgebruik. Ook het gedrag in de vrijetijd 

kan op belangrijke manier benadrukken welke identiteit iemand aanneemt en die identiteit 

wordt dan medebepaald door het karakter van deze vrijetijdsbesteding. We verwachten zoals 

Van Eijck et al. (2008) zegt, niet dat een voetbalhooligan de volgende avond naar de 

Matthëuspassion gaat, evenmin als dat we er vanuit gaan dat iemand gekleed in een 

driedelig pak uit z’n dak gaat bij harde gangstarap. Het idee dat verschillende vormen van 

vrijetijdsbestedingen hun eigen karakter hebben en dat deze een belangrijke invloed hebben 

op iemands identiteit, is voor dit onderzoek belangrijk. In deze paragraaf worden twee 

wetenschappers aangehaald die, hoewel ze verschillen van mening, een belangrijke bijdrage 

hebben geleverd aan dit onderwerp. Immers, aan de hand van de resultaten van dit 

onderzoek zal MIDI geadviseerd worden hoe hun product aan te laten sluiten bij het imago 

en karakter van vrijetijdsactiviteiten die voor jongeren kennelijk statusverhogend zijn. 

 

Dinstinctietheorie 

Ook Bourdieu (1984) verklaart, in aansluiting bij paragraaf 2.2.1, middels zijn distinctietheorie 

de verschillen in smaakpatronen. Echter, in aansluiting bij Van Eijck et al. (2008), focust hij 

hierbij op de beïnvloedbaarheid van sociale positie. Hij stelt namelijk dat vrijetijdsgedrag van 

personen een uiting is van hun sociale positie. Smaak wordt (onbewust) ingezet om deze 

positie te beïnvloeden; verzwakken, versterken of bevestigen. Het beïnvloeden van je status 

door smaak kan op basis van kapitaal. Er bestaan verscheidene vormen van kapitaal, maar 

hier zullen alleen cultureel en economisch kapitaal behandeld worden.  

Cultureel kapitaal is de kennis en het vermogen van een persoon om hoge culturele 

activiteiten te begrijpen en waarderen. Economisch kapitaal draait om de financiële 

mogelijkheden van een persoon om aan bepaalde activiteiten deel te kunnen nemen. Een 

voorbeeld hiervan is inkomen. Het hebben van een groot economisch kapitaal zal zich 

volgens Van Eijck et al. (2008) vertalen in vrijetijdsgedrag dat financieel maar voor weinigen 

haalbaar is. Dit komt overeen met voorgaande theorieën, waarin ook werd gesteld dat 

financiële middelen van invloed kunnen zijn op de keuze voor een bepaald vrijetijdsgedrag. 

Cultureel kapitaal resulteert volgens Van Eijck et al. (2008) in nog meer exclusief 

vrijetijdsgedrag. Dit exclusieve vrijetijdsgedrag vereist kennerschap, wat voor alleen 
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materiele luxe op basis van economisch kapitaal niet nodig is.  

Economisch en cultureel kapitaal lijken op het eerste gezicht verkrijgbaar te zijn door 

opleidingsniveau en sociale achtergrond (bijvoorbeeld opvoeding) (Van Eijck, De Haan & 

Knulst, 2003). Omdat deze situaties voor elk individu verschillend zijn, kan iedereen een 

onderscheidend smaakpatroon ontwikkelen. Op het moment dat de achtergrond meer 

hetzelfde is, worden de smaakpatronen dit ook. Bourdieu (1984) stelt daarbij dat mensen 

met een hoog economisch en cultureel kapitaal zullen kiezen voor hogere cultuurvormen 

(zoals klassieke muziek, toneel, musea voor kunst en cultuur) terwijl mensen met een laag 

economisch en cultureel kapitaal juist zullen kiezen voor lagere vormen van cultuur. Het gaat 

hier om meer eenvoudig vermaak dat meteen plezierig is, zoals bioscoopbezoek, het kijken 

naar de televisie en populaire tijdschriften en muziek. Dit onderscheid tussen hoge en lage 

vormen van cultuur wordt ook wel ‘highbrow’ en ‘lowbrow’ genoemd (Gans, 1974). Hoge 

vormen van cultuur impliceren hierbij een hoge status en lage vormen van cultuur een lage 

status.  

 

Theorie van de culturele omnivoor 

Ook Peterson (1992) beschrijft in de theorie van de culturele omnivoor de relatie tussen 

vrijetijdsgedrag en status. Echter, hij is het niet eens met Bourdieu, waarop na het 

verschijnen van zijn boek veel kritiek is gekomen. In tegenstelling tot Bourdieu meent 

Peterson dat een hoge status niet meer samenhangt met het participeren aan hoge 

cultuurvormen, maar ontleend wordt aan het hebben van een zo breed mogelijk 

smaakpatroon. Mensen met zo’n breed mogelijk consumptiepatroon noemt Peterson 

culturele omnivoren en behoren dus tot de ‘hoge status groepen’. Hij doet hierover de 

volgende uitspraak:  

[‘Hoge status groepen’ kenmerken zich door] “de waardering van alle 

onderscheidende en creatieve vrijetijdsactiviteiten naast de waardering voor de 

klassieke kunst” (Peterson, 1992, p. 252).  

 

Hogere klassen laten zich steeds meer in met populaire (‘lowbrow’) cultuur terwijl hoge 

cultuur steeds toegankelijker wordt voor lagere klassen (Van Eijck, 1999). Sinds de publicatie 

van Peterson’s theorie is ook dit concept bijgesteld. Zo meent Janssen (2005) dat het 

omnivore smaakpatroon in Nederland alweer op zijn retour is; onder hoog opgeleide 

jongeren slinkt deze brede interesse terwijl de groep die zich bezighoudt met lage 

cultuurvormen, gestaag groeit. Het is interessant om te onderzoeken of er toch zoiets 

bestaat als een omnivoor smaakpatroon, waarin het bezoeken van theater hand in hand gaat 

met het deelnamen aan lagere vormen van cultuur en andere creatieve vrijetijdsbestedingen. 

Immers, de jongeren met een niet-westerse achtergrond zijn nu nog niet vaak in het MIDI 
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Theater te vinden. Is het dan wel mogelijk dat zij theater kunnen waarderen naast hun 

andere vrijetijdsgedrag, waarin waarschijnlijk meer aan lage vormen van cultuur wordt 

deelgenomen? De theorie van de culturele omnivoor wordt daarom in dit onderzoek als 

zijspoor getoetst, door de resultaten van de statistische analyses langs deze theorie te 

leggen.  

 

De keuze voor vrijetijdsgedrag hangt volgens deze theorieën kortgezegd samen met het 

beïnvloeden van je status. Het karakter van het gekozen gedrag speelt een rol in dit proces. 

Bourdieu meent enerzijds dat cultureel en economisch kapitaal, die samenhangen met 

achtergrondkenmerken, van invloed zijn. Hierbij hebben liefhebbers van hoge cultuur een 

hoge status. Het idee dat men op basis van achtergrondkenmerken tot een bepaalde 

consumptiegroep behoort, wordt ook vaak door het SCP gebruikt. Het concept van Peterson, 

dat omnivoren met een breed smaakpatroon een hoge status hebben, sluit aan bij het idee 

dat men op basis van consumptie bij een bepaalde groep hoort. Dit is ook een idee dat in 

onderzoeken van bijvoorbeeld Motivaction wordt gebruikt; denk bijvoorbeeld aan de indeling 

van consumenten in Mentality-milieus op basis van hun consumptiegedrag (Motivaction, 

2007). Dit onderzoek gebruikt eigenlijk beide perspectieven; vanuit theorie wordt verwacht 

dat jongeren op basis van achtergrondkenmerken tot een bepaalde consumptiegroep horen. 

Echter, door het uitvoeren van een factoranalyse worden respondenten op basis van hun 

vrijetijdsgedrag in smaakpatronen ingedeeld. Vervolgens wordt dan gekeken welke 

achtergrondkenmerken daarbij horen. De kennis opgedaan door Bourdieu en Peterson wordt 

gebruikt om het MIDI Theater te adviseren hoe hun product aan te laten sluiten bij het imago 

en karakter van vrijetijdsactiviteiten die voor jongeren kennelijk statusverhogend zijn. 

 

Naast deze algemene theorieën die smaakpatronen van groepen en de relatie tussen vrijetijd 

en status verklaren, is het noodzakelijk specifiekere theorieën op het gebied van deze 

onderzoeksgroep te onderzoeken, waarna onderzoekshypothesen opgesteld worden. 

 

§2.3 Specifieke theorieën  

2.3.1 Inzicht in cultuurdeelname  

Voordat hypothesen uit specifieke theorie opgesteld worden, is het nodig aandacht te 

besteden aan de cultuurparticipatie van allochtone jongeren. Deze kennis zal namelijk nà de 

statistische analyses gebruikt worden om aanbevelingen te doen aan het MIDI Theater.  

Ranshuysen heeft in de academische wereld veel belangrijke bijdragen geleverd omtrent dit 

onderwerp. Zij heeft onder andere onderzoek gedaan naar de drempels die jongeren ervan 

weerhouden theater te bezoeken. De drempels zijn volgens Elffers, Van der Hoeven & 

Ranshuysen (2004) onder te verdelen in sociale drempels, kennis- en ervaringsdrempels én 
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praktische drempels. Vanwege het specifieke karakter van dit rapport, is het niet mogelijk 

voor alle drempels aansluiting te vinden bij dit onderzoek. Enkel en alleen de elementen die 

wél aansluiting vinden en die gekoppeld kunnen worden aan fundering voor statistische 

analyses zullen besproken worden. 

 

Sociale drempels 

Jongeren blijken theaterbezoek niet als sociale bezigheid te zien. Dit is voor hen vaak een 

reden om niet te gaan. Met andere woorden: jongeren besteden hun vrijetijd graag in 

groepen. Dit is een belangrijk aspect, waarop in 2.3.2 nog teruggekomen wordt. 

 

Kennis- & Ervaringsdrempels 

Elffers et al. (2004) stelt in navolging van het begrip ‘cultureel kapitaal’ van Bourdieu dat 

jongeren die ofwel weinig ervaring hebben met theater ofwel laag opgeleid zijn, minder snel 

geneigd zijn theater te bezoeken. Voorstellingen die wél hun interesse hebben, zijn 

afwisselend en humorvol. Hierbij kan gedacht worden aan genres als cabaret en musical. 

Voor allochtone jongeren specifiek geldt dat zij een lage drempel kennen als het om 

voorstellingen gaat die iets te maken hebben met hun culturele achtergrond. Het inzicht dat 

er voor jongeren een lage drempel is bij eenvoudiger theatergenres of theatergenres die 

aansluiten bij hun culturele achtergrond, wordt meegenomen naar de volgende 

deelparagraaf. 

 

Praktische drempels 

Jongeren zijn niet bereid de prijs voor een theaterticket te betalen als ze niet zéker weten dat 

wat ze gaan zien ook echt leuk is. Dit staat haaks op de bedragen die jongeren uitgeven aan 

andere vrijetijdsactiviteiten. Dit heeft alles te maken met informatievoorziening. Het materiaal 

bereikt de jongeren niet, en als het ze bereikt kunnen ze volgens Elffers et al. (2004) moeilijk 

bepalen of ze het aanbod interessant vinden. Zodra uit dit onderzoek blijkt wáár allochtone 

jongeren dan geld aan uitgeven en wat ze dus wel zéker de moeite waard vinden, kan 

gezocht worden naar een manier om de genoemde obstakels in het MIDI Theater weg te 

nemen.  

 

Bovenstaande elementen worden gebruikt als fundering voor de statistische analyses, 

samen met de specifieke theorieën die worden besproken in 2.3.2. Daar zullen enkele 

inzichten van Elffers et al. (2004) opnieuw voorkomen. Bij het geven van aanbevelingen in 

hoofdstuk vijf zal de drempel-structuur aangehouden worden. 
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2.3.2 Hypothesen 

Elffers et al. (2004) beschreef dat jongeren het sociale aspect in hun vrijetijd zeer belangrijk 

vinden. Ook Berkers (2006) concludeert in haar onderzoek dat jongeren met een niet-

westerse achtergrond een voorkeur hebben om activiteiten te ondernemen die in grote(re) 

groepen plaatsvinden. Zo merkt zij op dat in bijvoorbeeld cultuurbezoek het kijken naar een 

voorstelling beter wordt gewaardeerd door allochtone jongeren dan museumbezoek. Dit 

komt volgens haar doordat de jongeren zich in een zeer dicht netwerk bevinden, waarbij 

behoefte is aan een gezamenlijke activiteit en focus. Bij een voorstelling kijkt het hele publiek 

tegelijkertijd naar dezelfde voorstelling terwijl groepsleden in een museum in hun eigen 

tempo andere kunstwerken bekijken. Ook in ‘Het dagelijks leven van stedelijke allochtonen’ 

wordt duidelijk dat jongeren met een niet-westerse achtergrond meer dan autochtonen (of 

oudere allochtonen) in hun vrijetijd met vrienden, familie en/of buren afspreken (Van den 

Broek & Keuzekamp, 2008). In hun vrijetijd is het gezelschap sowieso bepalend (Schmeink & 

Ten Wolde, 1998). Het valt dus te verwachten dat jongeren met een niet-westerse 

achtergrond een smaakpatroon hebben waarin veel activiteiten opgenomen zijn die met 

grote groepen tegelijk ondernomen worden. Ook valt te verwachten dat de doelgroep 

activiteiten onderneemt met een gezamenlijke focus en/of interactie met familie en vrienden. 

Het karakter van deze activiteiten classificeer ik op basis van aangehaalde bronnen als 

sociaal. Voorbeelden van sociale activiteiten, zoals deze term in dit onderzoek wordt 

gehanteerd, zijn activiteiten als voorstellingsbezoek, bezoek aan vrienden/familie, café- en 

discotheekbezoek. Hieruit wordt de eerste hypothese afgeleid: 

 

Hypothese 1: “Er bestaat een positief verband tussen jongeren met een niet-westerse 

achtergrond en een sociaal smaakpatroon.” 

 

Één van de domeinen van de vrijetijd is cultuur. Omdat het MIDI Theater bovendien een 

culturele instelling is, neem ik de relatie tussen jongeren met een niet-westerse achtergrond 

en culturele activiteiten mee in het opstellen van de hypothesen. In voorgaande paragrafen 

werd er aandacht besteed aan onderscheid tussen ‘highbrow’ en ‘lowbrow’ cultuur. Uit 

eerdergenoemd onderzoek van Berkers (2006) blijkt dat jongeren met een niet-westerse 

achtergrond meer participeren in ‘lowbrow’ cultuur dan autochtonen doen;  

 

“Zij zullen dus vaker dan autochtonen te vinden zijn bij popconcerten, dancefeesten 

en bioscopen” (Berkers, 2006, p. 37).  

 

Ook uit het onderzoek van Elffers et al. (2004) bleek dat jongeren wel aan cultuur 

participeren, maar alleen als deze een lage drempel hebben. Laagdrempelige cultuur als 
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musical- en cabaretvoorstellingen vallen ook onder ‘lowbrow’ cultuur. Daarnaast vindt 

cultuurdeelname van allochtone jongeren voor een deel plaats in wijkcentra, welke voor hen 

erg laagdrempelig zijn (Rijpma & Roques, 1999). Op basis van deze onderzoeken wordt 

verwacht dat jongeren met een niet-westerse achtergrond laagdrempelige culturele 

activiteiten ondernemen. In hun smaakpatroon zullen dan logischerwijs ook bovengemiddeld 

veel van dit soort activiteiten voorkomen.  Dit is de tweede hypothese; 

 

Hypothese 2: “Er bestaat een positief verband tussen jongeren met een niet-westerse 

achtergrond en een smaakpatroon waarin veel ‘lowbrow’ culturele activiteiten voorkomen.” 

 

Naast cultuur is ook sport een belangrijk domein van de vrijetijd. Het is interessant om te 

weten of de doelgroep veel aan sport doet, zodat het theater haar activiteiten en haar 

marketingplan daar eventueel op kan aanpassen. Volgens Rijpma & Roques (1999) blijft de 

sportdeelname van allochtone jongeren achter bij die van autochtone jongeren. Allochtone 

jongeren beoefenen weinig sport omdat zij er via hun ouders minder mee in aanraking 

komen, omdat zij vaak in gebieden wonen waar weinig sportfaciliteiten zijn en omdat zij vaak 

nog weinig ervaring hebben met zelforganisatie en vrijwilligerswerk, elementen die in 

sportcultuur belangrijk zijn. Duyvendak et al. deelt deze bevindingen. Bovendien vertonen 

allochtone jongeren volgens hen meer modulair en ad hoc sportgedrag; ze zijn vaak niet lid 

van een vereniging (Duyvendak et al., 1998). Als allochtone jongeren sporten, dan is dat dus 

vaak niet in verenigingsverband. Op basis van bovenstaande literatuur is het te verwachten 

dat jongeren met een niet-westerse achtergrond niet zo’n sportief smaakpatroon hebben. 

Hiermee wordt een smaakpatroon bedoeld waarin in grote mate wordt gesport, of dat nou 

binnen of buiten verenigingsverband is.  

 

Hypothese 3: “Er bestaat een negatief verband tussen jongeren met een niet-westerse 

achtergrond en een sportief smaakpatroon.” 

 

Voor het theater is het nuttig te weten wat het mediagebruik van de doelgroep is. Kozinets 

(2001) stelt dat consumenten op elkaar als peers zijnde vertrouwen bij het maken van 

aankoopbeslissingen. Jongeren verenigen zich in online communities als fora en sociale 

netwerksites als Hyves en Facebook. Via deze kanalen worden volgens Kozinets ervaringen 

uitgewisseld die door jongeren als objectieve informatie worden gezien. Hierop baseren 

jongeren hun product- en merkkeuze. Volgens Rijpma & Roques (1999) lezen allochtone 

jongeren voornamelijk kranten als het Algemeen Dagblad, de Spits en de Metro. Huis-aan-

huis-bladen worden nauwelijks gelezen. Wel lezen zij graag ‘eigen’ kranten; kranten in het 

Turks bijvoorbeeld. Ondanks het feit dat er in dit onderzoek geen onderscheid wordt 
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gemaakt tussen Turkse, Marokkaanse, Surinaamse, Antilliaanse of anders afkomstige 

jongeren, moet bij dit punt duidelijk vermeld worden dat Marokkaanse jongeren zéér duidelijk 

lager vertegenwoordigd zijn bij het lezen van kranten. Zo leest 75% van de Turkse jongeren 

een ‘eigen’ krant, en slechts 13% van de Marokkaanse jongeren. Marokkaanse jongeren 

lezen dan wel weer significant meer Nederlandse kranten dan Turkse jongeren. Hierbij moet 

bij de aanbevelingen dus rekening gehouden worden.  

Jongeren hebben een sterke voorkeur voor commerciële tv- en radiozenders én zenders 

afkomstig uit hun geboorteland of het geboorteland van hun ouders.  

Ook Motivaction concludeert dat vooral cultuurgebonden media populair is onder jongeren 

met een niet-westerse achtergrond. Dit betreft zowel online als gedrukte media. Een 

overzicht van populaire cultuurgebonden sites is te vinden in bijlage 1. Er zijn dus 

aanwijzingen dat jongeren met een niet-westerse achtergrond in hun vrijetijd aandacht 

besteden aan cultuurgebonden media. Daarom luidt hypothese vier: 

 

Hypothese 4: “Er bestaat een positief verband tussen jongeren met een niet-westerse 

achtergrond en een smaakpatroon met een groot cultuurgebonden mediagebruik.” 

 

§2.4 Conceptueel model 

In dit hoofdstuk zijn verschillende hypothesen opgesteld naar aanleiding van de besproken 

theorie. Deze hypothesen zullen in dit onderzoek aan de hand van data-analyse worden 

getoetst.  

 

Hypothese 1: “Er bestaat een positief verband tussen jongeren met een niet-westerse 

achtergrond en een sociaal smaakpatroon.” 

Hypothese 2: “Er bestaat een positief verband tussen jongeren met een niet-westerse 

achtergrond en een smaakpatroon waarin veel ‘lowbrow’ culturele activiteiten voorkomen.” 

Hypothese 3: “Er bestaat een negatief verband tussen jongeren met een niet-westerse 

achtergrond en een sportief smaakpatroon.” 

Hypothese 4: “Er bestaat een positief verband tussen jongeren met een niet-westerse 

achtergrond en een smaakpatroon met een groot cultuurgebonden mediagebruik.” 

 

De keuze voor de achtergrondkenmerken is voornamelijk gebaseerd op de 

regressieanalyse-fase. Daar wordt namelijk onderzocht of bepaalde gevonden verbanden 

wellicht verklaard kunnen worden door achtergrondkenmerken. Achtergrondkenmerken die 

gewoonlijk een rol (kunnen) spelen bij het maken van keuzes, zoals in het model van Knulst 

(2003) naar voren kwam, zijn inkomen, stedelijkheid, opleidingsniveau en geslacht. Meer 

hierover is te lezen in paragraaf 3.6.2. Aan de hand van deze hypothesen en 
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achtergrondkenmerken kan nu het volgende conceptueel model worden opgesteld. 

 

 

 Figuur 2.2 
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3 Data-analyse en methoden van onderzoek 

 

§3.1 Inleiding 
In het derde hoofdstuk zullen de data-analyse en de methoden van onderzoek worden 

behandeld. De tweede paragraaf geeft uitleg over het gebruikte databestand. In de daarna 

volgende paragrafen zullen de factoranalyse, profielanalyse en regressieanalyse op bondige 

en vereenvoudigde wijze worden uitgelegd. Tot slot zal de operationalisering van dit 

onderzoek behandeld worden. 

 

§3.2 Databestand 

Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van gegevens uit het Tijdbudgetonderzoek (TBO) uit 

2005. Het TBO wordt traditioneel elke vijf jaar gedaan in opdracht van het Sociaal en 

Cultureel Planbureau en een zevental overheidsorganisaties. De uitvoering van het TBO is in 

handen van onderzoeksbureau Intromart. 

Al sinds 1975 verricht het SCP het Tijdbudgetonderzoek. De huidige vorm van het TBO 

bestaat uit een representatieve steekproef uit de Nederlandse bevolking van 12 jaar en 

ouder. De grootte van de steekproef uit 2005 (en daarmee het databestand) beslaat 2200 

respondenten (N=2200). Deze respondenten hebben gedurende zeven aaneengesloten 

etmalen een dagboek bijgehouden. Hierin werd élk kwartier aangegeven wat de respondent 

deed en of hij zich thuis, buitenshuis maar binnen de woonplaats of buiten de woonplaats 

bevond. In toevoeging op deze dagboekregistratie is er zowel voor- als achteraf een 

uitgebreide vragenlijst afgenomen over achtergronden, werk, vrijetijd, opinies etcetera.  

 

De keuze voor dit databestand is tot stand gekomen aan de hand van de gebruikte theorie 

en analyses en in vergelijking met andere datasets. Zoals in de volgende paragraaf duidelijk 

zal worden, is factoranalyse de enige manier om smaakpatronen te verkrijgen uit een 

dataset. Hiervoor zijn variabelen nodig van minimaal ordinaal niveau. In andere datasets die 

ik heb overwogen, zoals Familie Enquête (2003) en Aanvullend Voorzieningenonderzoek 

(AVO) (2003), waren de op basis van theorie gewenste activiteiten (deels) niet beschikbaar 

als variabele van minimaal ordinaal niveau. Dan is het dus simpelweg niet mogelijk om met 

deze datasets een factoranalyse uit te voeren. Ook is het belangrijk dat er voldoende 

jongeren met een niet-westerse achtergrond aanwezig zijn om statistisch te kunnen 

generaliseren; dit was bij het TBO het geval.  

Niet alle datasets zijn vrij beschikbaar als ze gebruikt worden voor commerciële doeleinden. 

Hoewel dit een scriptieonderzoek betreft, is het wel de bedoeling dat er adviezen gegeven 

worden aan het MIDI Theater om hogere bezoekersaantallen te genereren. Daardoor vielen 
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datasets als GkF data (2007) en LISSpanel van CentERdata (2008) af.  

De genoemde datasets waren dus niet bruikbaar voor dit onderzoek. Het TBO heeft echter 

ook nadelen. Zo is er bijvoorbeeld weinig toeristische informatie in opgenomen (wat de 

domeinoverstijgenheid beperkt) en zijn de sportvariabelen uitgesplitst naar soort sport van 

nominaal niveau (en kunnen dus niet worden gebruikt in de factoranalyse). Wat vóór het 

TBO spreekt, is het feit dat overige belangrijke activiteiten wél aanwezig en bruikbaar waren. 

Tevens werd bij het TBO niet alleen gevraagd naar het geboorteland van de respondent, 

maar ook naar diens ouders, wat het mogelijk maakte de testvariabele samen te stellen naar 

wat in dit onderzoek wordt verstaan onder jongere met een niet-westerse achtergrond (zie 

paragraaf 1.2.1).  

Kort samengevat is in dit onderzoek voor het TBO gekozen omdat andere datasets minder of 

niet bruikbaar waren, en omdat ondanks de nadelen van het TBO, deze dataset toch de 

meeste en interessantste bruikbare variabelen bevat.  

 

§3.3 Factoranalyse 

3.3.1 Wat is factoranalyse? 

Factoranalyse is volgens Pallant (2005) een vorm van datareductie. Door middel van deze 

factoranalyse kan een grote set variabelen onderverdeeld worden in een aantal 

overzichtelijke factoren. In dit onderzoek bestaat de grote set variabelen uit een verzameling 

activiteiten die men in zijn vrijetijd kan ondernemen. Door middel van factoranalyse worden 

de activiteiten die als het ware bij elkaar horen, omdat ze vaak in die combinatie voorkomen, 

in één factor geplaatst: een smaakpatroon. Hierbij moet nog opgemerkt worden dat SPSS de 

verbanden zoekt, en niet de onderzoeker. SPSS construeert dus zelf de smaakpatronen, die 

vervolgens door de onderzoeker geïnterpreteerd dienen te worden.  

 

3.3.2 Waarom wordt factoranalyse gebruikt? 

Simpelweg is het de enige manier om op deze wijze naar samenhang tussen 

vrijetijdsactiviteiten te zoeken. De factoranalyse zorgt er namelijk voor dat de activiteiten op 

een domeinoverstijgende manier worden ingedeeld in smaakpatronen; dat wil zeggen dat de 

bij elkaar ingedeelde activiteiten uit verschillende hoeken van de vrijetijd (als sport, cultuur, 

media) afkomstig zijn. Bij andere analyses (bijvoorbeeld clusteranalyse) bestaat er geen 

mogelijkheid deze domeinoverstijgendheid te verkrijgen én de factoren (smaakpatronen) als 

variabelen te gebruiken in de overige analyses. Factoranalyse is dus de enige manier om 

domeinoverstijgende smaakpatronen te verkrijgen uit een dataset als gebruikt in dit 

onderzoek. Voor extra (meer technische) informatie over factoranalyse, zie bijlage 2.  
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§3.4 Profielanalyse 

3.4.1 Wat is profielanalyse? 

Nadat er uit de factoranalyse een aantal smaakpatronen is voortgekomen, wil men natuurlijk 

weten wélke mensen een bepaald smaakpatroon hebben. Profielanalyse is een manier om 

te toetsen welke achtergrondkenmerken bij welk smaakpatroon horen. Een smaakpatroon 

kan bijvoorbeeld toebehoren aan ouderen, aan hoogopgeleiden of aan mannen, maar vaker 

zal een combinatie van achtergrondkenmerken horen bij een bepaald smaakpatroon. Tevens 

is de profielanalyse een eerste meting van welk smaakpatroon bij jongeren met een niet-

westerse achtergrond hoort. Hierbij moet opgemerkt worden dat een profielanalyse alleen 

verbanden toetst en geen causaliteit.  

 

3.4.2 Waarom wordt profielanalyse gebruikt? 

De reden om profielanalyse te gebruiken, is dat zo op een heel duidelijke manier samenhang 

tussen de doelgroep en hun smaakpatroon aan het licht gebracht kan worden. Dit is de 

informatie waar het MIDI Theater naar op zoek is; zij wil weten waar de doelgroep mee bezig 

is en door profielanalyse kan dit onderzocht worden. Daarnaast is profielanalyse nuttig 

omdat hieruit af te lezen valt welke achtergrondkenmerken respondenten hebben die van 

theater houden, wat kan helpen het eigen publiek van het MIDI Theater te leren kennen. De 

resultaten van de profielanalyse worden gebruikt om advies te geven aan het MIDI Theater 

over hoe de doelgroep beter te bereiken. Ook meer informatie over de profielanalyse is te 

vinden in bijlage 2. 

 

§3.5 Regressieanalyse 

3.5.1 Wat is regressieanalyse? 

Regressieanalyse is een manier om de gevonden samenhang tussen de doelgroep en hun 

smaakpatroon te verklaren. Wellicht hebben zij dat smaakpatroon inderdaad door hun leeftijd 

en afkomst, maar het zou heel goed kunnen dat bijvoorbeeld opleidingsniveau de bepalende 

factor is. Deze informatie is belangrijk voor de wetenschappelijke bijdrage van dit onderzoek. 

 

3.5.2 Waarom wordt regressieanalyse gebruikt?  

Profielanalyse geeft alleen bivariate verbanden weer, zoals dat in de leer van de statistiek 

wordt genoemd. Dit betekent dat duidelijk wordt dát er een verband is, maar niet hoe dat 

verband tot stand komt. Door de multiple regressieanalyse wordt wel duidelijk hoe het 

verband tot stand komt. Zoals gezegd, kan dit een belangrijke bijdrage aan de wetenschap 

leveren. Ook komt deze informatie goed van pas bij het adviseren van het MIDI Theater. Stel 

dat blijkt dat de doelgroep inderdaad een bepaald smaakpatroon heeft omdat ze bijvoorbeeld 

laagopgeleid zijn, dan zal het theater hun marketinguitingen en programma hierop moeten 
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aanpassen. Daarnaast is het voor de wetenschappelijke bijdrage van dit onderzoek 

belangrijk om te weten welke achtergrondvariabele(n) hun smaak precies verklaren. Meer 

informatie over de regressieanalyse is terug te vinden in bijlage 2. 

 

§3.6 Operationalisering 

3.6.1 Activiteiten 

Op basis van de in hoofdstuk twee besproken theorie, is een selectie van variabelen 

gemaakt die gebruikt worden in de factoranalyse. Deze selectie variabelen is vervolgens 

bewerkt zodat deze bruikbaar werden voor de analyse. Hoe dat is gebeurd, is terug te vinden 

in bijlage 3. 

Omdat op basis van Elffers, Van der Hoeven & Ranshuysen (2004), Berkers (2006), Van den 

Broek & Keuzekamp (2008) en Schmeink & Ten Wolde (1998) verwacht wordt dat jongeren 

met een niet-westerse achtergrond een sociaal smaakpatroon hebben, zijn er verschillende 

variabelen gekozen om deze theorieën te toetsen. Hierbij valt te denken activiteiten die 

contact met anderen vereisen, zoals bellen, SMS-en, het bezoeken van feesten en 

discotheken, en variabelen die een gezamenlijke focus hebben. Dit zijn bijvoorbeeld theater- 

en concertbezoek, bioscoopbezoek en revue- en showbezoek. Ook zijn juist meer individuele 

activiteiten (boeken lezen, televisie kijken) opgenomen om deze theorie te toetsen; als de 

doelgroep voornamelijk individuele activiteiten onderneemt, dan heeft de doelgroep een 

minder sociaal smaakpatroon dan verwacht op basis van de theorie.  

De hypothese met betrekking tot een smaakpatroon met ‘lowbrow’ culturele activiteiten 

veronderstelt dat de doelgroep veel laagdrempelige culturele activiteiten onderneemt. Om 

deze hypothese te toetsen, zijn activiteiten als bioscoopbezoek, kijken naar satire en cabaret 

op tv en revue- en showbezoek, die volgens Berkers (2006) horen tot ‘lowbrow’ culturele 

activiteiten, gekozen. Ook zijn er, net als hierboven uitgelegd, juist hoog culturele activiteiten 

opgenomen als museumbezoek en toneel- en concertbezoek. 

Om te toetsen of de doelgroep inderdaad geen sportief smaakpatroon heeft, is de variabele 

‘sporten’ opgenomen. Een sportief smaakpatroon is in dit geval een smaakpatroon waarin 

een hoge mate van sport voorkomt, of dat nou in verenigingsverband is of niet. Uiteraard 

gaat het niet om een patroon waarin alleen maar gesport wordt. Het karakter van de dataset 

liet niet toe de variabele uit te splitsen naar verschillende soorten sport. Dit hoeft geen 

probleem te zijn, want de variabele sporten bevat zowel sport binnen verenigingsverband als 

buiten verenigingsverband (bijvoorbeeld op straat). De hypothese is prima toetsbaar aan de 

hand van deze variabele; sporten is immers sporten, en voor het toetsen maakt het weinig uit 

of dit voetbal of tennis is.  

Daarna is er nog de hypothese over het cultuurgebonden mediagebruik. Er was ook hier 

slechts één variabele om deze hypothese te toetsen (het lezen van een buitenlandse krant). 
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In dit geval is dit niet afdoende om uitspraken te kunnen doen over het cultuurgebonden 

mediagebruik. Onder een het lezen van een buitenlandse krant kan namelijk ook het lezen 

van de Times of de Le Monde verstaan worden, welke niet perse gelezen worden door 

respondenten afkomstig uit het Verenigd Koninkrijk of Frankrijk. Kortgezegd zegt deze 

variabele niets over het cultuurgebonden mediagebruik. Hypothese vier kan in dit onderzoek 

dus niet statistisch getoetst worden en het lezen van een buitenlandse krant zal niet worden 

opgenomen in de factoranalyse.  

Tot slot is er gekozen voor verschillende activiteiten die het huidige marketingbeleid van het 

MIDI Theater evalueren. Zo is het belangrijk te weten of jongeren nu eigenlijk wel regionale 

dagbladen of huis-aan-huis-bladen lezen, aangezien daar nu regelmatig in geadverteerd 

wordt. In de tabel in bijlage 4 is een overzicht van de gekozen activiteiten te vinden plus 

welke onderdeel van het onderzoek zij kunnen toetsen.  

 

3.6.2 Achtergrondkenmerken       

Zoals in het conceptueel model in paragraaf 2.4 duidelijk is geworden, zijn er in dit 

onderzoek ook achtergrondkenmerken opgenomen als onafhankelijke variabelen en is 

duidelijk geworden welke rol deze spelen. Net als bij de vrijetijdsactiviteiten, is de keuze voor 

de achtergrondvariabelen gebaseerd op theorie. In dit geval is het gedragsmodel van Knulst 

(2003) erg belangrijk. Dit model geeft aan dat achtergrondkenmerken van mensen bepalend 

kunnen zijn voor hun vrijetijdsgedrag. Daarbij is het zoals in paragraaf 3.5 besproken, nuttig 

te weten wélke achtergrondkenmerken dit zijn. Als bijvoorbeeld blijkt dat jongeren met een 

niet-westerse achtergrond niet een bepaald smaakpatroon hebben omdat ze van allochtone 

afkomst zijn, maar omdat ze laagopgeleid zijn, dan kan het theater haar marketingbeleid en 

invulling van het programma hierop aanpassen. Laagopgeleiden dienen net als 

hoogopgeleiden, jongeren, ouderen of kinderen op een eigen manier benaderd te worden. 

Achtergrondkenmerken die een belangrijke rol kunnen spelen bij het verklaren van het 

smaakpatroon van de doelgroep zijn opleidingsniveau, leeftijd, stedelijkheid, geslacht, 

inkomen en afkomst. 

Ook deze variabelen zijn gehercodeerd om ze bruikbaar te maken voor de profiel- en 

regressieanalyse. Hoe dat is gebeurd, is te lezen in bijlage 5. Deze informatie is daar 

schematisch weergegeven. 
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4 Resultaten 

 
§4.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk zullen achtereenvolgens de resultaten van de factoranalyse, de 

profielanalyse en de regressieanalyse besproken worden. Ook zal aandacht besteed worden 

aan resultaten uit een praktijkstage. Deze resultaten zullen vervolgens in hoofdstuk vijf 

gebruikt worden om de deelvragen en onderzoeksvraag te beantwoorden, en daarmee goed 

advies te kunnen geven aan het MIDI Theater. 

 

§4.2 Factoranalyse 

Het uitvoeren van een factoranalyse is als het ware een proces. Men begint met het invoeren 

van alle geselecteerde variabelen en vervolgens probeert men zowat alle mogelijke 

combinaties van activiteiten uit. Dit betekent activiteiten elimineren en opnieuw toevoegen in 

steeds andere combinaties. Pas als er inhoudelijk en statistisch goede factoren 

(smaakpatronen) uit de analyse komen, is het proces klaar. In dit geval is er vooral gewisseld 

tussen dezelfde soort activiteiten; bijvoorbeeld barbezoek, discotheekbezoek en feestbezoek 

werden regelmatig afgewisseld. Ook de variabelen omtrent het gebruik van plaatselijke 

media werden vaak afgewisseld. Bar/cafébezoek en cafetaria/snackbar/fastfoodbezoek zijn 

geëlimineerd teneinde een beter resultaat te krijgen. Ook het lezen van een regionaal 

dagblad en het gebruiken van de bibliotheek voor regionaal nieuws bleken een negatieve 

invloed te hebben op de verklaarde variantie en/of de smaakpatronen. Na veel wikken en 

wegen is uiteindelijk gekozen voor een factoranalyse met een drietal duidelijke 

smaakpatronen en een verklaarde variantie van 45,876%.  
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Figuur 4.1 

Varimax geroteerde componenten matrix 

Smaakpatronen 
 

Sociaal 
smaakpatroon 

Omnivoor 
smaakpatroon 

Regiogebonden 
smaakpatroon 

SMS frequentie ,791     

Discotheekbezoek ,721     

Gebruik mobiele telefoon ,682     

Bioscoopbezoek ,564 ,358   

Feestbezoek ,470     

Museumbezoek   ,733   

Toneel en concertbezoek   ,673 ,305 

Boeken lezen    ,638   

sporten   ,366   

Kijken lokale tv voor 
plaatselijk nieuws 

    ,657 

Lezen huis-aan-huisblad 
voor plaatselijk nieuws 

-,345   ,584 

Revue en showbezoek     ,576 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  
 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

a. Rotation converged in 4 iterations. 

 

Totale verklaarde variantie: 45,876% 

Er is dus een drietal smaakpatronen te onderscheiden uit deze selectie variabelen afkomstig 

uit de dataset. SPSS heeft, zoals uitgelegd, gezocht naar samenhang in deze activiteiten. De 

naamgeving ervan, is de interpretatie van de onderzoeker en zal zodadelijk worden 

uitgelegd. In de tabel valt af te lezen welke activiteiten vaak in deze combinatie voorkomen. 

Dit betekent bijvoorbeeld dat mensen die vaak een discotheek bezoeken, ook veel bellen, 

SMS-en en feesten afgaan. De negatieve waarde in het eerste smaakpatroon wil zeggen dat 

de mensen met dit smaakpatroon zeker géén huis-aan-huis-bladen lezen. De dubbele 

ladingen van bioscoopbezoek en toneel/concertbezoek betekenen dat deze activiteiten in 

meerdere smaakpatronen voorkomen. Afhankelijk van het karakter van de activiteiten in de 

smaakpatronen, is aan elk smaakpatroon een naam gegeven.  

 

In het eerste smaakpatroon zitten vooral veel variabelen die contact vereisen met anderen, 

een gezamenlijke focus hebben en/of die vaak in groepen worden ondernomen. Dit komt 

overeen met de in hoofdstuk twee gestelde kenmerken van een sociaal smaakpatroon. 
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Volgens Berkers (2006) valt hier bijvoorbeeld bioscoopbezoek onder, welke in dit 

smaakpatroon te vinden is, omdat het een gezamenlijke focus heeft. Vanzelfsprekend 

vereisen SMS-en en bellen contact met anderen. Ook het bezoeken van feesten en 

discotheken zijn sociale activiteiten. Ik interpreteer dit smaakpatroon vanwege het sociale 

karakter van de activiteiten als een patroon met veel sociale activiteiten. De eerste factor 

wordt gedoopt tot ‘Sociaal smaakpatroon’.  

 

Het tweede smaakpatroon is anders van aard dan het eerste. Zoals in Peterson (1992) 

beschreven, kan omnivoor vrijetijdsgedrag gedefinieerd worden als  

 

“de waardering van alle onderscheidende en creatieve vrijetijdsactiviteiten naast de 

waardering voor de klassieke kunst” (Peterson, 1992, p. 252). 

 

In dit smaakpatroon is de waardering voor klassieke kunst duidelijk terug te zien aan de hand 

van toneel- en concertbezoek en museumbezoek. Ook het lezen van boeken kan in het 

geval van literatuur aangemerkt worden als het waarderen van een klassieke kunstvorm. In 

het geval van niet-literatuur, kan het lezen van boeken als een creatieve vrijetijdsactiviteit 

aangemerkt worden. Bioscoopfilms vallen niet onder klassieke kunst, maar juist de 

waardering voor culturele activiteiten van allerlei pluimage kenmerkt een omnivoor 

vrijetijdsgedrag. Deze activiteiten in combinatie met sport, zorgt ervoor dat er een zeer breed 

smaakpatroon ontstaat, precies zoals beschreven door Peterson (1992). Ook hier speelt het 

karakter van de activiteiten, en vooral ook de combinatie van deze activiteiten, een 

belangrijke rol in het labelen van dit smaakpatroon. Daarom krijgt dit smaakpatroon de naam 

‘Omnivoor smaakpatroon’. Ondanks verschillende bijstellingen van het concept van Peterson 

blijkt er toch nog zoiets te bestaan als een omnivoor smaakpatroon. Deze informatie zal 

worden gebruikt bij de aanbevelingen aan het theater. 

 

Het derde en laatste smaakpatroon is duidelijk regiogebonden. Er is een duidelijke interesse 

in activiteiten die met de woonplaats en/of regio van de respondenten te maken hebben. Het 

lezen van huis-aan-huis-bladen en het kijken naar lokale televisiezenders zijn hierbij 

natuurlijk een goed voorbeeld. Maar ook revuebezoek is hiervoor een belangrijke indicator. 

Revue is in Nederland vaak een theatervorm waarin de plaatselijke actualiteit een grote rol 

speelt. Vaak zijn de opvoeringen van de revue in het plaatselijk dialect. Net als revue- en 

showbezoek vindt theaterbezoek voornamelijk in de eigen regio plaats. Voor concerten gaat 

dit minder op, maar toch is de geografische gebondenheid opvallend. De geografische 

gebondenheid van de consument met dit smaakpatroon is erg bepalend voor het karakter 

van dit smaakpatroon. Minder dan bij de vorige twee smaakpatronen is de naamgeving van 
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dit smaakpatroon gebaseerd op het karakter van de activiteiten, maar des te meer op basis 

van de geografische gebondenheid van de activiteiten. Daarom wordt de naam van dit 

laatste smaakpatroon ‘Regiogebonden smaakpatroon’.  

 

§4.3 Profielanalyse 

Tijdens het uitvoeren van de profielanalyse, zijn door middel van SPSS verbanden tussen 

achtergrondkenmerken en de smaakpatronen berekend. Deze zijn in onderstaande tabel af 

te lezen. Ook de verbanden tussen de doelgroep, jongeren met een niet-westerse 

achtergrond, en de smaakpatronen zijn berekend. Tijdens het bespreken van de resultaten 

zullen alleen de resultaten die significant zijn, aangehaald worden.  

 

Figuur 4.2  - profielanalyse 

 
Sociaal 
smaakpatroon 

Omnivoor 
smaakpatroon 

Regiogebonden 
smaakpatroon 

Totaal 
 

Betekenis 
gemiddelde score 
(‘totaal kolom’) 

      

% vrouwen 51,59% 62,62%*** 56,06% 54,00% 
Gemiddeld iets meer 
vrouwen in dataset 

 (96) (115) (104) (100)  

Leeftijd 25,07*** 43,13*** 46,79*** 40,09  

Gemiddelde leeftijd 
respondenten = 40,09 

 (61) (108) (114) (100)  

Opleidingsniveau 3,18 3,98*** 3,34 3,24 

Gemiddelde  
opleiding 
respondenten = MBO 

 (98) (123) (103) (100)  

Inkomen 4,38* 4,97*** 4,66 4,61 

Gemiddeld inkomen 
respondenten = 1001 
– 1500 euro 

 (95) (108) (101) (100)  

Stedelijkheid 4,82** 4,81* 4,65 4,68 

Gemiddeld 20 000 tot 
50 000 inwoners 
gemeente van 
respondenten 

 (103) (103) (99) (100)  

Afkomst 0,17** 0,12 0,13 0,14 
14% van de 
respondenten is van 
niet-westerse afkomst 

 (121) (86) (93) (100)  

Jongeren met een niet-
westerse achtergrond 0,106*** 0,027 0,022 0,03 

3% van de 
respondenten behoort 
tot MIDI’s doelgroep 

 (353) (90) (73) (100)  

*p ≤0,05 **p≤0,01 ***p≤0,001 
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Figuur 4.3 - schalen 

Achtergrond-

kenmerk 

Leeftijd Geslacht Opleidings- 

niveau 

Inkomen (netto 

per maand) 

Afkomst Stedelijkheid 
(inwoners gemeente) 

Schaal + 

betekenis 

In jaren 0 = man 
1 = vrouw 

1 = Basisschool 
2 = VMBO-B, -K & 
 -T  
3 = MBO  
4 = HAVO/VWO  
5 = HBO  
6 = Universitair & 
Postuniversitair 

1 = geen 
2 =  tot 500 
3 = 500 – 1000  
4 = 1001 – 1500  
5 = 1501 – 2000  
6 = 2001 – 2500  
7 = 2501 – 3000 
8 = 3001 – 3500 
9 = 3501 – 4000 
10 = 4000 of 

meer 

0 = 
Nederlands 
1 = Niet-
westers 

1= tot 5000 
2 = 5000 tot 10 000 
3 = 10 000 tot 20 000 
4 = 20 000 tot 50 000 
5 = 50 000 tot  100 000 
6 = meer dan 100 000 

 

 
Jongeren met een niet-westerse achtergrond 

De hamvraag is natuurlijk welk smaakpatroon de jongeren met een niet-westerse 

achtergrond hebben. De profielanalyse geeft hier een héél duidelijk antwoord op. De 

doelgroep is, zie het indexcijfer, zéér oververtegenwoordigd in het sociaal smaakpatroon. Dit 

resultaat is ook bij een streng significantieniveau nog significant. Dit wil zeggen dat MIDI’s 

doelgroep een sociaal smaakpatroon heeft. Bij de overige smaakpatronen bestaat er juist 

een negatief verband dat niet significant is. MIDI’s doelgroep heeft dus geen verband met de 

andere twee smaakpatronen. Deze informatie zal gebruikt worden in de aanbevelingen. 

 

Sociaal smaakpatroon 

Zoals gezegd, is er sterk positief en significant verband tussen dit smaakpatroon en jongeren 

met een niet-westerse doelgroep. Dit verband wordt bevestigd door leeftijd en afkomst, 

welke beide een sterk significant verband hebben met het smaakpatroon. De gemiddelde 

leeftijd van de respondenten in dit smaakpatroon is 25, wat veel lager ligt dan gemiddeld. De 

respondenten wonen ook in stedelijker gemeenten dan gemiddeld. Het inkomen van de 

personen vertegenwoordigd in dit smaakpatroon is iets lager dan gemiddeld, wat 

waarschijnlijk verklaard kan worden door hun jonge leeftijd. Mensen met een sociaal 

smaakpatroon zijn dus jongeren van niet-westerse afkomst, die vaker dan gemiddeld in 

gemeenten van 50 000 tot 100 000 inwoners woonachtig zijn en ongeveer 1000 euro per 

maand netto verdienen. 

 

Omnivoor smaakpatroon 

Onder mensen met een omnivoor smaakpatroon zijn volgens de profielanalyse meer 

vrouwen dan mannen. De leeftijd van deze mensen ligt, in tegenstelling tot het eerste 

smaakpatroon, iets hoger dan gemiddeld, op 43 jaar. Ook opleidingsniveau heeft een positief 

verband met een cultureel smaakpatroon, wat verklaard kan worden vanuit de theorie dat 
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voor hoog cultureel vermaak in meer of mindere mate een bepaald cultureel kapitaal vereist 

is. Daarmee samenhangend is ook hun inkomen hoger dan gemiddeld. De 

vrijetijdsomnivoren zijn vaker dan gemiddeld te vinden in grotere gemeenten. Jongeren met 

een niet-westerse achtergrond hebben zoals gezegd dus geen verband met dit 

smaakpatroon. Het profiel van mensen met een omnivoor smaakpatroon, liefhebbers van 

sport, klassieke en meer populaire kunst, kan als volgt omschreven worden: mannen en iets 

meer vrouwen van rond de 40, die hoger opgeleid zijn, met een hoger inkomen dan 

gemiddeld en woonachtig in grotere gemeenten. 

 

Regiogebonden smaakpatroon 

Uit de resultaten van de profielanalyse kan wat dit smaakpatroon betreft weinig opgemaakt 

worden. Slechts één verband is significant bevonden, namelijk leeftijd. De leeftijd van 

mensen met dit smaakpatroon ligt hoger dan gemiddeld, op 46 jaar. Helaas kan er voor de 

mensen met dit smaakpatroon geen complete beschrijving van hun profiel gegeven worden. 

 

§4.4 Multiple regressieanalyse 

Om te toetsen of de resultaten uit de profielanalyse ook onder constant houding gelden, is er 

een regressieanalyse uitgevoerd. Dit wil zo veel zeggen als dat bij de regressieanalyse het 

pure (unieke) en individuele effect gemeten kan worden, terwijl bij een profielanalyse sprake 

kan zijn een derde variabele die het verband beïnvloedt. Dit laatste is praktisch gezien geen 

probleem, aangezien het MIDI Theater op zoek is naar het profiel en het smaakpatroon van 

jongeren met een niet-westerse achtergrond, ongeacht waar dat door komt. Voor een kort 

voorbeeld van het verschil tussen profiel- en regressieanalyse, zie bijlage 8. Omdat dit een 

wetenschappelijk onderzoek betreft, is het wel degelijk belangrijk causaliteit te onderzoeken. 

Want als er een positief effect gevonden wordt van jongeren met een niet-westerse 

achtergrond op een smaakpatroon, wordt dan dan vooral verklaard door leeftijd of afkomst? 

Of is het interactie-effect daarbij het belangrijkst? Of is er nog een andere variabele die het 

smaakpatroon van de doelgroep verklaart? Om het interactie-effect te meten is er één 

regressieanalyse uitgevoerd voor jongeren met een niet-westerse achtergrond (=1) 

tegenover ‘overig’ (dus ouderen zowel met Nederlandse als niet-westerse achtergrond). Een 

tweede regressieanalyse is uitgevoerd met leeftijd en afkomst los van elkaar. Zo kan het 

pure effect van deze twee dimensies gemeten worden. 
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4.4.1 Sociaal smaakpatroon  

Tabel 4.4 – regressieanalyse sociaal smaakpatroon  - interactie-effect 

 B Beta Sig. 
Dummy leeftijd * afkomst: niet-
westerse jongeren (ref) tegenover 
overig 

1,306 ,236 *** 

netto maand inkomen respondent -,048 -,087 * 
Stedelijkheid als gemeentegrootte ,065 ,074 * 
Geslacht: vrouw -,198 -,098  ** 
Opleidingsniveau ,034 ,053  

Adjusted R Square = 7% 
*p≤0,05   **p≤0,01   ***p≤0,001 

 

Zoals in bovenstaande tabel is af te lezen, bestaat er een positief en significant effect van 

jongeren*niet-westerse afkomst op het sociaal smaakpatroon. Dit geeft aan dat jongeren met 

een niet-westerse achtergrond inderdaad, zoals de eerste hypothese stelt en de resultaten 

van de profielanalyse stellen, een sociaal smaakpatroon hebben. In onderstaande tabel is te 

vinden door welke dimensie dit precies komt. Het pure effect van afkomst is niet significant; 

het pure effect van leeftijd op het smaakpatroon is negatief maar bovendien significant. Dit 

duidt op een lage leeftijd van deelnemers aan dit smaakpatroon. Hieruit kan opgemaakt 

worden dat leeftijd de belangrijkste voorspeller is voor het feit dat jongeren met een niet-

westerse achtergrond een sociaal smaakpatroon hebben.  

 

Tabel 4.5 – regressieanalyse sociaal smaakpatroon - individuele effecten 

 B Beta Sig. 
netto maand inkomen respondent ,078 ,143 *** 
Stedelijkheid als gemeentegrootte ,063 ,071 ** 
Geslacht: vrouw -,026 -,013  
Opleidingsniveau ,020 ,031  
Leeftijd  -,035 -,643 *** 
Afkomst  ,052 ,019  

Adjusted R Square = 38,1% 
*p≤0,05   **p≤0,01   ***p≤0,001 

 
Een achtergrondkenmerk dat naast leeftijd van invloed is op het hebben van dit 

smaakpatroon, is stedelijkheid. Deze heeft in beide regressieanalyses een positief, 

significant effect. Dit wil zeggen dat deelnemers aan dit smaakpatroon vaker in meer 

stedelijke gebieden wonen. Wat opvallend is, is dat inkomen in de tweede analyse een 

positief significant effect heeft, maar in de eerste analyse een negatief significant effect. Dit is 

de invloed van het maken van een dummy-variabele van jongeren*niet-westerse 

achtergrond. Ook is terug te zien dat de dummyvariabele jongeren*niet-westerse 

achtergrond voor een zeer sterke daling in de verklaarde variantie heeft gezorgd, wat 

aangeeft dat de tweede analyse het hebben van een sociaal smaakpatroon beter voorspelt 

dan de eerste analyse. Hieruit kun je ook halen dat leeftijd een grote rol speelt bij het 

voorspellen van dit smaakpatroon; de verklaarde variantie van de analyse zonder dummy 
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met daarin leeftijd is beter.  

 

4.4.2 Omnivoor smaakpatroon 

Tabel 4.6 – regressieanalyse omnivoor smaakpatroon – interactie-effect 

 B Beta Sig. 
netto maand inkomen respondent ,043 ,080 * 
Stedelijkheid als gemeentegrootte ,020 ,023  
Geslacht: vrouw ,378 ,191 *** 
Opleidingsniveau ,194 ,311 *** 
Dummy leeftijd * afkomst: niet-
westerse jongeren (ref) tegenover 
overig 

,044 ,008  

Adjusted R Square = 14,1% 
*p≤0,05   **p≤0,01   ***p≤0,001 
 

De onderzoeksgroep jongeren met een niet-westerse achtergrond heeft geen significant 

effect op het omnivoor smaakpatroon. In de tweede regressieanalyse blijkt dat afkomst zelf 

wel een puur significant effect heeft, wat negatief is. Dit wil zeggen dat mensen die van niet-

westerse afkomst zijn, minder vaak dit smaakpatroon hebben. In dit geval wordt het feit dat 

jongeren met een niet-westerse achtergrond geen omnivoor smaakpatroon hebben, 

verklaard door afkomst; de jongeren hebben immers wel een niet-westerse afkomst en dit 

betekent in de tweede regressieanalyse minder deelname aan een omnivoor smaakpatroon. 

 

Tabel 4.7 – regressieanalyse omnivoor smaakpatroon – individuele effecten 

 B Beta Sig. 
netto maand inkomen respondent ,043 ,080 * 

Stedelijkheid als gemeentegrootte ,028 ,033  

Geslacht: vrouw ,377 ,190 *** 

Opleidingsniveau ,194 ,310 *** 

Leeftijd  ,000 -,005  

Afkomst  -,170 -,063 * 

Adjusted R Square = 14,4% 
*p≤0,05   **p≤0,01   ***p≤0,001 

 
Vrouwen hebben op basis van beide analyses vaker dit smaakpatroon dan mannen. Ook 

hoger opgeleiden hebben vaker dit smaakpatroon dan laagopgeleiden.  

 

4.4.3 Regiogebonden smaakpatroon 

Tabel 4.8 – regressieanalyse regiogebonden smaakpatroon  – interactie-effect 

 B Beta Sig. 
netto maand inkomen respondent -,004 -,008  
Stedelijkheid als gemeentegrootte -,010 -,012  
Geslacht: vrouw ,058 ,029  
Opleidingsniveau ,049 ,077 * 
Dummy leeftijd * afkomst: niet-
westerse jongeren (ref) tegenover 
overig 

-,348 -,063 * 

Adjusted R Square = 0,6% 
*p≤0,05   **p≤0,01   ***p≤0,001 
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Jongeren met een niet-westerse achtergrond hebben op basis van bovenstaande 

regressieanalyse een negatief significant effect op het hebben van een regiogebonden 

smaakpatroon. Dit wil zeggen dat de doelgroep dit smaakpatroon dus niet heeft.  

 

Tabel 4.9 – regressieanalyse regiogebonden smaakpatroon  – individuele effecten 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adjusted R Square = 9,6% 
*p≤0,05   **p≤0,01   ***p≤0,001 
 

Als we kijken naar de resultaten van de tweede regressieanalyse, dan zien we dat mensen 

met een hoge leeftijd een regiogebonden smaakpatroon hebben. Het feit dat in de eerste 

regressieanalyse jongeren*niet-westerse achtergrond geen significant effect hebben op dit 

smaakpatroon, komt dus doordat zij jong zijn. Mensen met een hoog opleidingsniveau 

hebben wel vaker dit smaakpatroon volgens beide regressieanalyses.  

 

§4.5 Resultaten uit de praktijk 

Tot nu toe heeft in dit onderzoek sterk de nadruk gelegen op de statistische analyses als 

middel om het MIDI Theater te kunnen adviseren. Naast dit Sociaal-wetenschappelijk 

perspectief is het zeer interessant om óók vanuit het Geesteswetenschappelijk perspectief 

naar dit onderwerp te kijken. Goed observeren ‘op de vloer’ levert namelijk ook veel 

belangrijke inzichten die niet middels statistische analyse gemeten kunnen worden. Deze 

combinatie van perspectieven, die elkaar kunnen aanvullen of relativeren, maakt het karakter 

van dit onderzoek uniek.  

 

De inzichten uit de praktijk, opgedaan tijdens een stage- en werkperiode in het MIDI Theater, 

zijn veelal praktisch van aard maar daarom niet minder bruikbaar bij de adviezen aan het 

theater. Al enige malen heeft het MIDI Theater hun doelgroep in huis gehad. Dit was 

voornamelijk bij voorstellingen en/of evenementen die aansloten bij hun belevingswereld; de 

Marokkaanse cabaretier Salaheddine, die bijvoorbeeld vertelt over zijn jeugd en zijn 

vakanties naar Marokko met het hele gezin, of een jongerenavond met hiphop- en 

rapoptredens. Wat vooral opviel tijdens deze avonden, is dat de kaarten voornamelijk aan de 

deur worden gekocht. Het theater verkoopt haar kaarten in de voorverkoop alleen online, 

waarbij registratie nodig is. Het is ook mogelijk te reserveren, maar dan is registratie alsnog 

vereist. De jongeren met een niet-westerse achtergrond laten zich minder snel registreren en 

kopen dus vooral hun kaarten aan de deur, wat nogal tot verrassingen kan leiden als er een 

 B Beta Sig. 
netto maand inkomen respondent -,071 -,131 *** 
Stedelijkheid als gemeentegrootte -,003 -,004  
Geslacht: vrouw -,034 -,017  
Opleidingsniveau ,053 ,084 * 
Leeftijd  ,018 ,327 *** 
Afkomst  -,045 -,016  
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kwartier voor aanvang ineens nog 200 mensen een kaartje willen kopen.  

 

Wat ook opvallend is, is dat ze vaak in grote groepen komen. Bestellingen van 12 kaarten 

ineens zijn bij het MIDI Theater niet ongebruikelijk. Het sociale aspect van de avond uit wordt 

óók in de zaal voortgezet. Dit wil zeggen dat jongeren tijdens de voorstelling met elkaar 

meteen communiceren wat ze zien. Ook blijven ze vaak bellen en SMS-en in de zaal en 

lopen ze meer dan gevestigd theaterpubliek tijdens de voorstelling in en uit de zaal. Dit zorgt 

nogal eens voor een onrustige sfeer. Wel moet hierbij gezegd worden dat dit per avond erg 

verschilde en dat jongeren elkaar vaak wel in toom houden door een rake opmerking naar de 

onruststokers. Zo is er van het in- en uitlopen minder of weinig sprake bij een ‘echte’ 

voorstelling, in tegenstelling tot meer algemene jongerenevenementen met optredens. De 

sociale beleving van hun avond uit wordt dus ook tijdens de voorstelling zelf voortgezet. 

Kennelijk is dit erg belangrijk voor de doelgroep. 

 

Uit gesprekken met docenten van middelbare scholen blijkt dat jongeren die zelden of nooit 

naar het theater gaan, zich al snel geïntimideerd voelen door het hele proces. Iets als een 

kaartje kopen of reserveren is voor hen al een vrij grote drempel die ze over moeten, zeker 

als ze lager opgeleid zijn. Op het moment dat er een kleine (tegen)slag is, als bijvoorbeeld 

het apparaat om hun cultuurkaart mee te lezen niet werkt, dan zijn ze te overdonderd om 

voor zichzelf op te komen, waar ze normaal juist altijd een grote mond hebben. Het is dus 

belangrijk als theater het voor deze jongeren zo makkelijk mogelijk te maken en ze extra te 

helpen (subtiel) zodat de drempel zo laag mogelijk wordt gemaakt. Een voorbeeld is dat 

gasten bij het theater per voorstelling per bestelling maar 10 kaarten kunnen reserveren. 

Gasten die dus met écht grote groepen willen komen, moeten meerdere malen bestellen. 

Een melding dat ze maar 10 kaarten kunnen bestellen, zou de jongeren kunnen afschrikken 

en met hangende pootjes kunnen laten terugkeren naar hun docenten of ouders.  

 

Waar ook rekening mee gehouden moet worden, is de relatie tussen de doelgroep en 

alcohol. Dit geldt niet voor alle etnische groeperingen; vooral jongeren met een islamitische 

achtergrond willen hier liever niet mee geassocieerd worden. Hier is duidelijk de invloed van 

levensovertuiging als basisconditie in het model van Knulst (2003) uit paragraaf 2.2.1 

zichtbaar. Enerzijds heeft het probleem tussen levensovertuiging en alcohol te maken met 

het überhaupt aanwezig mogen zijn op de avond, anderzijds met hun imago. Het eerste punt 

is vooral aanwezig als het gaat om jonge moslima’s. Het is voor hen niet vanzelfsprekend dat 

zij zomaar uit mogen gaan. Vaak alleen als ze in een grote groep gaan en/of met 

familieleden mogen ze uit. Een ‘bewijs’ dat er geen alcohol geschonken wordt op zo’n avond 

kan helpen hun ouders te overtuigen dat ze naar een (onbekende) uitgaansgelegenheid 
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mogen. Het tweede punt heeft dus te maken met imago; jongeren met een islamitische 

achtergrond willen nooit de indruk wekken dat zij zich inlaten met alcohol en willen ook niet 

gefotografeerd worden met alcohol. Voor het maken van de seizoensfolder van het theater 

werden er foto’s gemaakt van verschillende jongeren. Een oud-stagiaire, een moslima, wilde 

meewerken aan de reportage. Echter, zij wilde persé niet dat zij samen met een tap en/of 

alcohol op de foto zou staan omdat “mensen anders raar over haar konden gaan denken”. 

Uiteraard geldt dit niet voor álle jongeren en etnische groeperingen, maar het is een 

opvallend en ook belangrijk punt.  

 

Mijn ervaring leert ook dat de jongeren die MIDI graag wil bereiken, vooral afkomen op 

evenementen en voorstellingen die, naast hun eerder genoemde belevingswereld, aansluiten 

bij hun cultuur. Dat wil zeggen voorstellingen over hun cultuur en/of gespeeld door iemand 

met een niet-westerse achtergrond. Dit komt overeen met de bevindingen van Elffers, Van 

der Hoeven & Ranshuysen (2004). Voorbeelden hiervan zijn de Marokkaanse cabaretier 

Salaheddine, concerten van Lieve Hugo, de Antilliaanse comedian Jandino Asporaat én alle 

evenementen georganiseerd door Mundial Productions. Voorbeelden hiervan zijn LoungeM: 

Ladies Only met zangeressen als Aicha Tachinouite of een feest als Latin Fiesta: Salsa 

Cubana. Opvallend is dat cultuurgebonden evenementen ook voornamelijk worden bezocht 

door gasten uit die cultuur; zo zal een Antilliaan minder vaak gezien worden bij een Turkse 

toneelvoorstelling. Hierin speelt de voertaal van de voorstelling natuurlijk een rol. Deze 

cultuurgebonden evenementen zijn vrijwel altijd een succes, met name de vrouwenfeesten. 

Deze vrouwenfeesten worden vooral bezocht door vrouwen van Turkse en Marokkaanse 

afkomst. Wat ik bij dit soort evenementen en voorstellingen heb gemerkt, is dat de bezoekers 

elkaar op de hoogte hebben gesteld. Dit gebeurt vaak nadat iemand een bericht over het 

evenement of de voorstelling heeft gezien, dikwijls op een forum. Het nieuws wordt dan 

razendsnel rondgemaild en -gebeld, waarbij ze elkaars oordeel serieus nemen. MIDI’s 

doelgroep komt dus vooral af op cultuurgebonden evenementen en voorstellingen, waarbij 

ze elkaar op de hoogte stellen van het feit dat er iets te doen is.  

 

Wat betreft een forum op bijvoorbeeld Marokko.nl; dit is niet alleen een plaats waarop het 

bestaan van dit soort voorstellingen wordt opgepikt, het is ook een plaats waarop wordt 

nagepraat over de avond. Zo werd er op Marokko.nl een topic geopend over de voorstelling 

van Salaheddine in MIDI. Social media lijkt vanuit mijn ervaring dus erg belangrijk in de 

promotie en beleving van een evenement.  

 

In deze paragraaf is een selectie van belangrijke leerpunten vanuit de praktijk weergegeven, 

die in het volgende hoofdstuk te statistische resultaten kunnen versterken of relativeren.  
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5 Conclusie 

 
§5.1 Inleiding 
In dit conclusiehoofdstuk zullen allereerst de hypothesen behandeld worden; op basis van de 

resultaten van dit onderzoek zal duidelijk worden welke hypothesen aangenomen dan wel 

verworpen kunnen worden. Daarna zullen de in de inleiding gestelde deelvragen beantwoord 

worden. Veel aandacht wordt hierbij geschonken aan deelvraag vijf, welke de adviezen voor 

het MIDI Theater bevraagt. Hiermee kan vervolgens een antwoord gegeven worden op de 

centrale probleemstelling.  

 

§5.2 Bespreking van de hypothesen 

Op basis van een literatuuronderzoek is in hoofdstuk twee een viertal hypothesen opgesteld. 

Met behulp van de uitgevoerde statistische analyses kan hier een uitspraak over gedaan 

worden. In deze paragraaf wordt dan ook besproken of zij verworpen of aangenomen 

worden. 

 

De eerste hypothese stelt dat er een positief verband is tussen jongeren met een niet-

westerse achtergrond en een sociaal smaakpatroon. Uit de factoranalyse in dit onderzoek 

kwam een smaakpatroon dat inhoudelijk overeenkomt met het in de theorie besproken 

sociaal smaakpatroon omdat er veel activiteiten in zitten die op basis van de theorie in 

hoofdstuk twee als sociaal bestempeld worden. Dit zijn activiteiten die in groepen worden 

ondernomen, een gezamenlijke focus hebben en/of interactie met anderen vereisen, zoals 

café/discotheek/feestbezoek, SMS-en, bellen en bioscoopbezoek. Dit smaakpatroon is 

eerder dan ook benoemd tot sociaal smaakpatroon. Uit de profielanalyse bleek dat jongeren 

met een niet-westerse achtergrond ook inderdaad, zoals de hypothese stelt, een sociaal 

smaakpatroon hebben. De resultaten uit de regressieanalyse bevestigen dit. Op basis 

hiervan wordt hypothese één aangenomen.  

 

De tweede hypothese stelt dat er een positief verband is tussen jongeren met een niet-

westerse achtergrond en een smaakpatroon met ‘lowbrow’ culturele activiteiten. Volgens de 

theorie bevat dit smaakpatroon vooral culturele activiteiten die laagdrempelig zijn, als 

show/musicalbezoek en bioscoopbezoek, al dan niet bezocht in wijkcentra. Uit de 

profielanalyse kwam niet één duidelijk smaakpatroon met veel ‘lowbrow’ culturele activiteiten. 

Het sociaal smaakpatroon bevat wel ‘lowbrow’ culturele activiteiten als bioscoopbezoek en 

feestbezoek (wat volgens Berkers (2006) ‘lowbrow’ culturele activiteiten zijn). Zoals uit het 

aannemen van hypothese één blijkt, hebben jongeren dit sociale smaakpatroon. Echter, zij 

hebben op basis van de profielanalyse géén verband met een ander smaakpatroon waarin 
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óók ‘lowbrow’ culturele activiteiten zijn opgenomen, namelijk het regiogebonden 

smaakpatroon waar revue- en showbezoek in zit. In het houden van laagdrempelige culturele 

activiteiten zit dus niet een eenduidige samenhang maar eerder een verdeling. Hier is 

daarom nadere differentie nodig. De opstelling van de huidige hypothese, die de term ‘veel 

‘lowbrow’ culturele activiteiten’ hanteert, laat met de huidige resultaten zowel het verwerpen 

als het aannemen niet toe. De hypothese had in dit geval anders geoperationaliseerd kunnen 

worden om wel geldige uitspraken te kunnen doen.  

 

Hypothese drie handelt dat jongeren met een niet-westerse achtergrond geen sportief 

smaakpatroon zullen hebben. Zoals in 2.6.1 is uitgelegd, kon deze variabele getoetst worden 

aan de hand van één sportvariabele. Deze sportvariabele is opgenomen in het omnivoor 

smaakpatroon. Dit smaakpatroon heeft een negatief verband met jongeren met een niet-

westerse achtergrond. Uit de regressieanalyse blijkt dat jongeren met een niet-westerse 

achtergrond geen significant effect hebben op dit smaakpatroon. Afkomst zelf heeft wel een 

puur significant effect, wat negatief is. Dit wil zeggen dat mensen die van niet-westerse 

afkomst zijn, minder vaak dit smaakpatroon hebben. Op basis hiervan kan dus worden 

gezegd dat jongeren met een niet-westerse achtergrond minder aan sport doen dan 

gemiddeld. Daarom wordt de hypothese “Er bestaat een negatief verband tussen jongeren 

met een niet-westerse achtergrond en een sportief smaakpatroon” aangenomen. 

 

“Er bestaat een positief verband tussen jongeren met een niet-westerse achtergrond en een 

smaakpatroon met een groot cultuurgebonden mediagebruik” is hypothese vier. Deze vierde 

en laatste hypothese is, zoals in 2.6.1 besproken, niet toetsbaar in dit onderzoek. Echter, 

interessante academische onderzoeken wijzen wél naar dit cultuurgebonden mediagebruik. 

Omdat de hypothese simpelweg niet toetsbaar is, kan naast het bevestigen van de 

hypothese, óók niet geconcludeerd worden dat jongeren géén positief verband hebben met 

cultuurgebonden mediagebruik. Daarom wordt ook deze hypothese aangenomen noch 

verworpen.  

 

§5.3 Beantwoording van de deelvragen 

In de inleiding is een vijftal deelvragen opgesteld. In deze paragraaf wordt een antwoord 

gegeven op deze deelvragen. 

1. Welke smaakpatronen zijn te onderscheiden binnen de Nederlandse samenleving en 

welk smaakpatroon heeft de jongere met een niet-westerse achtergrond? 
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Op basis van dit onderzoek is er een drietal smaakpatronen te onderscheiden in de 

Nederlandse samenleving. Dit zijn het sociaal smaakpatroon, het omnivoor smaakpatroon en 

het regiogebonden smaakpatroon.  

Zoals in de theorie is gesteld, zou in dit onderzoek onderzocht worden of het hebben van 

een gezamenlijk smaakpatroon af te leiden valt uit gezamenlijke achtergrondkenmerken. Uit 

de profielanalyse bleek dat jongeren met een niet-westerse achtergrond een positief verband 

hebben met het sociaal smaakpatroon. Met de andere twee smaakpatronen had de 

doelgroep geen significant (positief) verband. Uit de regressieanalyse bleek dat tevens dat er 

geen positief significant effect was van de doelgroep op het omnivoor en regiogebonden 

smaakpatroon. De regressieanalyse bevestigde tevens het in de profielanalyse gevonden 

verband van de jongeren met het sociaal smaakpatroon; er bestond een positief, sterk en 

significant effect. Kortgezegd heeft de jongere met een niet-westerse achtergrond een 

sociaal smaakpatroon. In dit geval klopt dus de theorie dat deze jongeren eenzelfde 

smaakpatroon hebben. Bij het antwoord op deelvraag vier wordt duidelijk hoe dit komt. 

 

2. Welke activiteiten behoren tot de smaakpatronen waar de jongere met een niet-

westerse achtergrond hoog op scoort? 

 

Bij de in dit onderzoek gevonden smaakpatronen past slechts het sociaal smaakpatroon bij 

de jongeren met een niet-westerse achtergrond. Zoals in de inleiding is aangegeven, is het 

interessant voor het MIDI Theater om de vrijetijdsactiviteiten van hun doelgroep te 

achterhalen om zodoende samenwerkingsverbanden te kunnen gaan opstarten en hun 

beleid op verschillende vlakken aan te passen. In de factoranalyse is een aantal 

vrijetijdsactiviteiten samengeclusterd tot het sociaal smaakpatroon. Deze vrijetijdsactiviteiten 

vereisen interactie met anderen en/of hebben een gezamenlijke focus en worden vaak in 

grote groepen ondernomen. Dit zijn bioscoopbezoek, het bezoeken van discotheken, het 

bezoeken van feesten, SMS-en en bellen met de mobiele telefoon. Opvallend aan deze 

activiteiten is dus dat ze een sociaal karakter hebben, maar ook dat ze laagdrempelig zijn. 

Deelname aan de activiteiten hoeft niet lang van te voren vastgelegd worden, zoals bij 

theaterbezoek vaak wel het geval is. Alleen bij feestbezoek zou dit wel geval kunnen zijn, 

afhankelijk van het soort feesten. Ervaringen in de praktijk leren dat het vooral gaat om 

cultuurgebonden feesten (Marokkaanse feesten, Antilliaanse feesten), waarbij het ook 

minder gebruikelijk is lang van te voren een toegangskaart te kopen. Bovendien zijn de 

kosten voor deze activiteiten vaak niet erg hoog, wat opvallend is aan deze activiteiten. De 

activiteiten in dit smaakpatroon kunnen tevens bijdragen aan het uitdragen van de identiteit 

van de jongeren. Zoals in het theoretisch kader is besproken, is dit bij elke vrijetijdsbesteding 

het geval, maar bij de activiteiten in dit smaakpatroon is dit veel meer zichtbaar dan bij 
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bijvoorbeeld het lezen van boeken of het kijken naar een televisieprogramma. Door met een 

grote groep gaan naar een bepaalde bioscoopfilm laat je zien waar je interesses liggen. 

Bovendien nodigt een bioscoop uit tot het vrijelijk en direct uiten van je mening over hetgeen 

wat je ziet (denk aan lachen, huilen, joelen). Het bezoeken van cultuurgebonden feesten is 

ook een sterk voorbeeld van een activiteit die bijdraagt aan het uitdragen van je identiteit. 

Veel bellen en SMS-en dragen niet zozeer identiteit uit, maar worden wel gebruikt om zich te 

uiten in het algemeen.  

Opvallend is dus dat de activiteiten laagdrempelig zijn, zowel in toegankelijkheid als kosten, 

bijdragen aan het uiten van de deelnemers’ identiteit, en erg sociaal zijn. Communicatie is 

als het ware het sleutelwoord; zowel door het deelnemen aan de activiteit als tijdens de 

activiteit.  

 

3. Wat zijn andere achtergrondkenmerken van de mensen in de smaakpatronen waar 

de jongere met een niet-westerse achtergrond significant op scoort? 

 

Naast een lage leeftijd, gemiddeld 25 jaar, en een niet-westerse afkomst, kenmerkt MIDI’s 

doelgroep zich, op basis van de profielanalyse, door een lager inkomen dan gemiddeld. Ook 

wonen de jongeren vaker in gemeenten die groter zijn dan de gemiddelde gemeente in 

Nederland.  

 

4. Wordt de voorkeur voor een bepaald smaakpatroon door jongeren met een niet-

westerse achtergrond verklaard door hun leeftijd en afkomst? Zo niet, door welke 

achtergrondkenmerken wel? 

 

Ja en nee. Er bestaat er een positief en significant effect van jongeren*niet-westerse afkomst 

op het sociaal smaakpatroon. Dit geeft aan dat jongeren met een niet-westerse achtergrond 

inderdaad vaker een sociaal smaakpatroon hebben. Als we kijken naar de variabele die 

daarin het meeste voorspelt, dan is dat leeftijd. Afkomst heeft wat betreft het sociaal 

smaakpatroon geen significante invloed. Maar omdat we ook een interactie-effect hebben 

gemeten, is de invloed van afkomst ook niet nul. Want een profielanalyse geeft wel aan dat 

de liefhebbers van dit smaakpatroon veel vaker dan gemiddeld van niet-westerse afkomst 

zijn. Puur theoretisch gezien is de conclusie ‘nee’, de voorkeur van jongeren met een niet-

westerse achtergrond voor een sociaal smaakpatroon wordt niet puur en alleen door afkomst 

verklaard. Maar… ‘ja’, de voorkeur van jongeren met een niet-westerse achtergrond voor 

een sociaal smaakpatroon wordt wél door leeftijd (‘jong zijn’) verklaard! Jongeren hebben 

dus, zoals de theorie voorspelde, een gezamenlijk smaakpatroon op basis van hun een 
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achtergrondkenmerk: leeftijd. Het sociaal smaakpatroon is dus vooral een smaakpatroon van 

jongeren, maar óók die van jongeren met een niet-westerse achtergrond. 

 

Overigens, bij het juist níét hebben van een omnivoor smaakpatroon speelt afkomst wel een 

kleine rol; bij het derde smaakpatroon (regiogebonden) is het juist weer leeftijd die de 

grootste verklaring is voor het feit dat de doelgroep dit smaakpatroon niet heeft. 

 

5. Welke concrete adviezen kunnen aan het MIDI Theater gegeven worden op basis 

van de resultaten van dit onderzoek? 

 

Zoals in hoofdstuk twee werd gesteld, zijn er volgens Elffers, Van der Hoeven & Ranshuysen 

(2004) verschillende drempels voor jongeren met een niet-westerse achtergrond om een 

theater(voorstelling) te bezoeken. Eerst zullen adviezen gegeven worden op basis van 

resultaten van dit onderzoek. Daarna zullen deze adviezen bij het beantwoorden van de 

hoofdvraag gecategoriseerd worden aan de hand van deze drempels, om een duidelijk 

overzicht te krijgen.  

 

Allereerst wil ik nog even terugverwijzen naar de theorie van de culturele omnivoor van 

Peterson (1992). Deze stelde dat een hoge status samenhangt met het waarderen van 

onderscheidende en creatieve vrijetijdsactiviteiten naast de waardering voor de klassieke 

kunst. Hoewel jongeren met een niet-westerse achtergrond niet dit omnivoor smaakpatroon 

hebben, bewijst het bestaan van dit smaakpatroon uit de factoranalyse wél dat het mogelijk 

is om theaterliefhebber te zijn naast het ondernemen van allerlei andere activiteiten die niet 

persé hoog cultureel zijn. Er is dus zeker hoop voor theaters die jongeren naar het theater 

willen trekken, die nu nog niet gaan. 

 

Het belangrijkste is dat het MIDI Theater enerzijds de resultaten kan gebruiken om het 

product beter te kunnen later aansluiten op de vrijetijdsbesteding die populair is bij de 

doelgroep. Anderzijds is het nuttig de resultaten te gebruiken om de jongeren dan ook 

daadwerkelijk te bereiken met het product.  

 

Uit het onderzoek kwam heel duidelijk dat jongeren hun vrijetijd graag doorbrengen in 

groepen; activiteiten die een gezamenlijke focus hebben, die interactie veronderstellen en/of 

met grote groepen tegelijk ondernomen kunnen worden, hebben significant de voorkeur. Ook 

ondernemen zij graag laagdrempelige activiteiten, zowel in toegankelijkheid als in kosten. 

Een derde aspect dat belangrijk is, is dat deze activiteiten altijd moeten bijdragen aan het 

uitdragen van je identiteit. 
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Op zichzelf is theater natuurlijk bij uitstek een activiteit met een gezamenlijke focus. Dat is al 

een belangrijke en eerste stap. Het theater zal wel sociale karakter van een avond uit 

moeten faciliteren. Het theater is fysiek bijvoorbeeld minder ingericht op grote groepen. Dit 

kan opgelost worden door in de foyer en het café meerdere groepsplaatsen te creëren. Ook 

kunnen bij het theater per voorstelling per bestelling maar 10 kaarten gereserveerd worden. 

Zoals in 4.5 is besproken, zou dat voor jongeren een extra moeilijkheid of drempel kunnen 

zijn. Het zou daarom een goede service zijn als dit aantal werd verhoogd.  

 

Om aan de sociale behoefte van de jongeren te kunnen voldoen, moet naar het theater gaan 

dus ook echt een sociale gebeurtenis worden. Dat gasten vooraf kunnen eten en na afloop 

iets kunnen drinken, is daarin al een zeer goede stap. Ook tijdens de voorstelling bestaat er 

een grote behoefte om het sociale gebeuren voort te zetten, blijkt uit eigen ervaring 

besproken in 4.5. Het MIDI Theater kan ook dit faciliteren. Bij voorstellingen met een lagere 

kaartverkoop kunnen de faciliteiten van het theater gebruikt worden om een meer sociale 

setting te creëren. Zo kan de tribune compleet ingeschoven worden en in plaats daarvan 

meer een café-achtige setting neergezet worden met tafeltjes en stoeltjes in groepen. Zo 

wordt benadrukt dat naar het theater gaan wél een sociale bezigheid is. Het bij elkaar zetten 

van jongeren in een café-achtige sfeer nodigt bovendien meer uit tot interactie tussen de 

jongeren. Uit dit onderzoek blijkt dat dat een belangrijk aspect is in hun vrijetijdsbesteding; 

altijd meteen kunnen delen wat je ergens van vindt, je reacties uiten. Uiteraard blijft het een 

theater en zal het nooit de bedoeling zijn dat het publiek de voorstelling verstoort door hun 

interactie met elkaar. Simpel oogcontact of fluisteren dat iets leuk of grappig is, kan al 

genoeg zijn en is makkelijker als je dicht bij elkaar zit.  

 

De ervaring leert dus dat de doelgroep wel een stuk mondiger is en meer behoefte heeft zich 

te uiten dan regulier theaterpubliek. Dit vergt aan de ene kant aanpassingen van het theater, 

ze moet dit faciliteren, maar aan de andere kant ook van artiesten. Zij zijn wellicht gewend 

voor een muisstil publiek te spelen. Bij de doelgroep is het juist goed als je veel respons 

krijgt! Dat dit kan leiden tot rumoerigheid in de zaal, hoort bij het ‘leren’. De jongeren gaan 

nauwelijks naar het theater en kunnen nog geen maat houden met hun interactie. Spelers 

moeten dus geduld hebben en de ervaring leert dat de jongeren elkaar wel in toom houden, 

door een rake opmerking naar de andere kant van de zaal.  

Door het toestaan van meer interactie tussen het publiek tijdens een voorstelling, zonder dat 

het storend gaat worden, wordt de sociale beleving van hun avond uit ook tijdens de 

voorstelling voortgezet. Zo wordt het voor jongeren aantrekkelijker naar het theater te gaan 

en zullen sommigen van hen vanzelf ‘leren’ omgaan met de regels van regulier theater, als 

ze die voorstellingen willen bezoeken.  
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Om in de sociale behoefte te voorzien, zal het theater vooral meer een ontmoetingsplaats 

moeten worden. Bovenstaande kan hieraan bijdragen. Wat ook kan bijdragen aan het 

worden van een ontmoetingsplaats én tevens laagdrempeligheid van het MIDI kan 

benadrukken, is het organiseren van randprogrammering rondom de voorstelling. Door de 

nadruk minder te leggen op een theatervoorstelling maar meer op een feest(elijke) avond, 

zal minder de indruk gewekt worden dat het om een nette, stijve theateravond gaat, wat 

overigens absoluut niet het geval is in de case van het MIDI Theater.  

 

Deze randprogrammering kan er dus voor zorgen dat jongeren met een niet-westerse 

achtergrond gaan naar een complete feestavond; dit sluit aan bij hun huidige 

vrijetijdsbesteding (gebaseerd op zowel de statistische resultaten als praktijkervaring) en zal 

daarom de drempel verlagen om naar het theater te komen. De praktijkervaring vult op het 

statistisch onderzoek aan, dat de doelgroep vooral is geïnteresseerd in cultuurgebonden 

evenementen. Door naast een Arabische, Antilliaanse, Surinaamse of Turkse voorstelling 

bijpassende (live)muziek, dansers, eten en drinken en aankleding te verzorgen, zal voor hen 

de theatervoorstelling een meer vanzelfsprekend onderdeel van hun vrijetijdsbesteding 

worden, wat het bereik en de waardering kan vergroten.  

 

Een ander argument voor het advies om randprogrammering te verzorgen rondom geschikte 

voorstellingen, is dat een cultuurgebonden randprogrammering en daardoor feestavond voor 

de jongeren een belangrijke manier is om hun identiteit uit te dragen. Daardoor zullen zij 

eerder geneigd zijn het aanbod van het theater te accepteren en te waarderen.  

 

Hierbij is het de bedoeling dat gespeeld wordt met de huidige conventies van theater en niet 

dat deze compleet veranderen. Een theatervoorstelling moet wel een voorstelling blijven, ook 

al is het onderdeel van een bredere programmering. De randprogrammering is altijd 

ondersteunend aan de voorstelling en geen vervanging. Het is dus interessant voor het 

theater de grenzen op te zoeken van de huidige conventies; wat voor soort en hoeveel 

randprogrammering kan men organiseren, zonder dat wordt voorbij gegaan aan het feit dat 

er een voorstelling speelt. 

 

Ook in haar uitingen zal het MIDI Theater moeten inspelen op de behoefte aan 

laagdrempelige en sociale activiteiten die bijdragen aan het uiten van de identiteit. Op dit 

moment maakt het MIDI Theater al gebruik van jongeren met een niet-westerse achtergrond 

als model voor verschillende promotie-uitingen. Dit is een goed initiatief dat wordt 

ondersteund door de onderzoeksresultaten. Wel zouden meer groepen in beeld gebracht 

moeten worden in promotie-uitingen. Herkenning is waar het om draait.  
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Een andere aanbeveling is het komen in grote groepen te stimuleren/belonen, bijvoorbeeld 

door groepskorting aan te bieden. Echter, uit de praktijk blijkt dat dit voor kleine theaters die 

zonder garantiesom spelen (dat wil zeggen dat kosten en opbrengsten volgens een 

afgesproken percentage worden gedeeld door impresariaat en theater) moeilijk te realiseren 

is. Het is echter wel het proberen waard en wellicht is er een aantal impresariaten bereid 

mee te werken aan zo’n regeling.  

 

Wat voor het theater érg belangrijk is, is het faciliteren van een online community waar 

jongeren met een niet-westerse achtergrond met elkaar kunnen communiceren over 

voorstellingen. Zowel uit de theorie als uit praktijkervaringen blijkt dat ze dit al vaak doen op 

verschillende fora als Marokko.nl. Vanuit de statistische resultaten blijkt het sociale gedrag; 

jongeren nemen veel van elkaar aan in hun vrijetijdsgedrag. Het is voor het theater goed 

deze conversaties naar de site zelf toe te halen, mee te lezen en in voor interactie te zorgen. 

Jongeren vertrouwen op elkaars oordeel in een online community. Door het faciliteren van 

deze mogelijkheid en met jongeren te communiceren over de voorstellingen (bijvoorbeeld 

welke zij nog willen zien, wat voor soort voorstellingen er te zien zijn) en mogelijkheden van 

het theater, kan enerzijds de drempel verlaagd worden om eens naar het theater te gaan. 

Anderzijds kunnen positieve ervaringen meteen op die community gedeeld worden, welke 

gelezen kunnen worden door andere jongeren die dan vervolgens…. vertrouwen op elkaars 

oordeel. Op dit moment is er wel een Hyves maar daar zit weinig leven in. Een community op 

de site lijkt me in aanvulling op het reanimeren van de Hyves een belangrijke stap in het 

bereiken van de doelgroep.  

 

Hoewel in dit onderzoek niet gedifferentieerd is naar etnische groeperingen, omdat dat 

statistisch in dit geval niet mogelijk was, is uit de praktijk wel een opvallend punt gebleken. 

Voor jongeren met een islamitische achtergrond, bijvoorbeeld Turkse en Marokkaanse 

jongeren, speelt hun houding ten opzichte van alcohol een grote rol. Het theater moet hier 

tijdens evenementen en voorstellingen voor deze doelgroep rekening mee houden door 

bijvoorbeeld geen alcohol te schenken en dit ook te communiceren. Wat betreft andere 

etnische groeperingen zijn er te weinig concrete voorbeelden om die hier te kunnen noemen.  

 

§5.3 Beantwoording van de probleemstelling 

“Hoe ziet het smaakpatroon van jongeren met een niet-westerse achtergrond eruit en welke 

aanbevelingen kunnen hiermee gedaan worden voor het MIDI Theater?” 

Jongeren met een niet-westerse achtergrond hebben een sociaal smaakpatroon. Dit 

smaakpatroon bestaat uit activiteiten met een gezamenlijke focus en/of interactie die in grote 

groepen ondernomen kunnen worden. Typerend aan deze activiteiten is dat ze 
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laagdrempelig zijn qua kosten en dat ze toegankelijk zijn. Ook dragen jongeren met een niet-

westerse achtergrond via hun smaakpatroon grotendeels hun identiteit uit. De activiteiten die 

volgens dit onderzoek tot dit smaakpatroon horen zijn bioscoopbezoek, feestbezoek, 

discotheekbezoek, bellen en SMS-en.  

Om de sociale drempels van het theaterbezoek te verlagen, zal het theater moeten 

aansluiten bij het sociale karakter van de vrijetijdsbesteding die de voorkeur heeft van de 

doelgroep. Hiertoe moet ze bezoek in groepsverband zowel fysiek als bedrijfsmatig 

faciliteren. Het concept ‘naar theater gaan’ zal door het theater anders ingevuld moeten 

worden om de drempels te verlagen; bijvoorbeeld door het organiseren van 

randprogrammering toegespitst op het karakter van de voorstelling en doelgroep. Ook het 

bijwonen van een theatervoorstelling zelf zal anders ingericht moeten worden, zodat 

jongeren meer vrijelijk kunnen reageren tijdens de show. Zo wordt het theater meer een 

ontmoetingsplaats. Dit vereist dus het opzoeken van grenzen binnen de huidige 

theaterconventies, maar niet persé het voorbij gaan daaraan.  

Het theater moet om kennis- en ervaringsdrempels te verlagen door blijven gaan met het 

programmeren van cultuurgebonden voorstellingen. Ook een uitgebreide 

randprogrammering kan bijdragen aan het verlagen van deze drempels. Praktische drempels 

zijn wellicht nog het lastigst te verlagen; in de informatievoorziening van het theater moet het 

theater als ontmoetingsplaats centraal staan. Door middels het oprichten en onderhouden 

van een eigen online community via de website de dialoog aan te gaan met de doelgroep, 

raakt ze vertrouwder met het theater en hun aanbod. Ook kunnen jongeren met een niet-

westerse achtergrond hun dialoog met elkaar daar voortzetten en elkaar helpen met 

informatievoorziening.  

Door theaterbezoek in de markt te zetten als een cultuurgebonden, toegankelijk en sociaal 

totaalpakket sluit het bezoeken van voorstellingen het best aan bij de bestaande voorkeuren 

van jongeren met een niet-westerse achtergrond en zullen zij zich meer interesseren in deze 

kunstvorm.  
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6 Aanbevelingen voor vervolgonderzoek/reflectie 
 
In dit onderzoek zijn diverse statistische ofwel wetenschappelijke bewijzen geleverd voor het 

vrijetijdsgedrag van jongeren met een niet-westerse achtergrond. Deze zijn in de 

aanbevelingen aan het theater verwerkt. Echter, daarmee is deze thematiek nog lang niet 

van de baan als onderzoeksonderwerp. Tijdens het uitvoeren van dit onderzoek kwamen er 

vele vragen bovendrijven, evenals veel ideeën voor vervolgonderzoek. Deze zullen 

achtereenvolgens worden besproken. 

 

Door een keuze te maken voor kwantitatief onderzoek, maak je ook de keuze om de 

thematiek van slechts een (aantal) kant(en) te belichten. Het zou heel interessant zijn de 

thematiek als aanvulling op dit onderzoek meer kwalitatief te belichten. De resultaten van dit 

onderzoek kunnen voorgelegd worden aan de betreffende jongeren, bijvoorbeeld in de vorm 

van focus groups. Het is goed te weten of zij zich herkennen in dit vrijetijdsgedrag, en 

waarom wel of niet. Wat tijdens kwalitatief onderzoek ook naar voren kan komen, is hun 

keuzeproces. Veel jongeren gaan nu niet naar theater, maar ondernemen wel activiteiten die 

in dit onderzoek aan het licht zijn gebracht. Om als theater de jongeren beter te kunnen 

bereiken, is het goed vanuit henzelf hun drijfveren voor hun vrijetijdsgedrag te horen. 

Waarom gaan ze niet naar theater? Waarom ondernemen ze volgens henzelf wel de andere 

activiteiten? Dit kan theaters nog meer helpen de jongeren te begrijpen en daardoor te 

bereiken.  

 

De programmering van het MIDI Theater is in dit onderzoek beschouwd als passend en 

interessant voor de doelgroep. Dit werd bevestigd door verschillende theoretische 

concepten. Echter, voor een compleet onderzoek zou ook onderzocht moeten worden of 

jongeren deze voorstellingen écht de moeite waard vinden om te komen kijken. 

 

In dit onderzoek is niet gedifferentieerd naar etnische groeperingen; middels kwalitatief 

onderzoek kunnen deze onderzoeksresultaten naast verschillende etnische groeperingen 

gelegd worden. Ook bovenstaande adviezen over motieven, keuzeprocessen en 

programmering zullen per etnische groepering uitgezocht moeten worden. Zo kunnen 

verschillen tussen deze jongeren zichtbaar worden. Het is dus aan te raden verder 

onderzoek te doen naar het vrijetijdsgedrag per etnische groeperingen, hun motieven en 

wensen.  

 

Zoals in de inleiding van hoofdstuk twee werd gesteld, zijn er verschillende 
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onderzoeksniveaus mogelijk. Het is in aanvulling op dit onderzoek nuttig te onderzoeken om 

welke verscheidenheid binnen activiteiten het gaat; zo komt men erachter wat voor soort 

feesten dan in trek zijn, of wat soort films graag bezocht worden.  

 

Het gebruik van de dataset was op sommige punten problematisch; zo kon de vierde 

hypothese over cultuurgebonden mediagebruik niet getoetst worden omdat hier in de dataset 

onvoldoende informatie voor beschikbaar was. Dit betreft zowel cultuurgebonden media als 

online social media. Daarom zou ik onderzoeksbureaus, met name het SCP, willen 

aanbevelen het mediagebruik een grotere rol te laten spelen in volgende onderzoeken, zeker 

omdat het heden ten dage een grote rol speelt in de samenleving. 

 

Ook op het gebied van sport schoot deze dataset tekort. Daarom is het interessant een 

soortgelijk onderzoek uit te voeren waar wel uitgesplitst kan worden naar sport, hoewel blijkt 

dat jongeren met een niet-westerse achtergrond minder sporten dan gemiddeld. 

 

Als theaterbezoek inderdaad vaker op een andere manier, zoals aanbevolen, wordt ingevuld, 

kan dit problematisch zijn in volgende onderzoeken. Want is het dan nog wel theater? Zolang 

de voorstelling de grootste rol speelt, zou de activiteit onder theaterbezoek kunnen vallen. 

Als de voorstelling slechts een onderdeel van het evenement is, is er dan nog wel sprake 

van theaterbezoek? Dit is een belangrijk vraagstuk om rekening mee te houden in de 

toekomst, om onduidelijkheid te voorkomen.  

 

Sociale wetenschappen en Geesteswetenschappen zijn lastig verenigbaar; dat werd tijdens 

het doen van dit onderzoek nog maar weer eens duidelijk. Ik ben van mening dat beide 

wetenschappen van elkaar kunnen leren; Sociale wetenschappen moeten soms meer 

openstaan voor nuance en persoonlijke inbreng in een onderzoek. Daarentegen moet de 

Geesteswetenschappen af van de angst voor ‘cijfertjes’ en deze onderzoekstraditie 

respecteren en waarderen. Beiden kunnen hier hun voordeel mee doen! Het is daarom aan 

te bevelen vaker beide elementen uit beide onderzoekstradities te combineren.  

 

Dit onderzoek moet gezien worden als een fundering; een stevige bodem waarop meer 

onderzoek naar dit thema gedaan kan worden. Hopelijk werkt dit onderzoek ook als een 

katalysator; veel theaters kampen met soortgelijke problemen en het is zeker aan te bevelen 

de handen in een te slaan en opgedane en/of onderzochte kennis te delen. Immers, de 

theaters staan schouder aan schouder in de wens meer jongeren met een niet-westerse 

achtergrond naar het theater te trekken.  
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Bijlagen 
 
Bijlage 1 – populaire cultuurgebonden websites 
 

 
 
Bron: Motivaction, 2007.  
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Bijlage 2 – uitgebreide uitleg onderzoeksmethoden 
 

Factoranalyse 

Factoranalyse is volgens Pallant (2005) een vorm van datareductie. Door middel van deze 

factoranalyse kan een grote set variabelen onderverdeeld worden in een aantal overzichtelijke 

factoren. In dit onderzoek zal factoranalyse gebruikt worden om een groot aantal vrijetijdsactiviteiten te 

reduceren tot een aantal ‘groepen’ activiteiten die vaak in die combinatie voorkomen. Elk van deze 

groepen staat voor een smaakpatroon en zal als zodanig gelabeld worden.  

Om een goed resultaat te krijgen, is het nodig de factoranalyse volgens de Varimax-methode te 

roteren omdat de variabelen onderling niet (dienen te) correleren.  

Het gebruik van factoranalyse is dus in staat uit een groot aantal variabelen overzichtelijke factoren te 

maken. Een nadeel is echter dat een factoranalyse beïnvloedbaar is door de variabelen waarmee de 

factoranalyse uitgevoerd wordt. Uiteraard wordt in dit onderzoek getracht om de factoranalyse zo 

zorgvuldig mogelijk uit te voeren. 

 

Er is een aantal criteria gehanteerd voor een goede factoranalyse. Allereerst dienden de 

factorladingen minimaal 0,3 te zijn. Daarbij moeten de factoren in dit onderzoek bestaan uit minimaal 

drie activiteiten (variabelen), omdat het anders geen smaakpatroon genoemd kan worden volgens de 

theorie. Er moesten ook minimaal drie factoren (smaakpatronen) ontstaan uit de analyse, om ervan 

van verzekerd te zijn dat het echt gaat om smaakpatronen en niet om ‘logische’ indelingen van 

activiteiten (bijvoorbeeld alle culturele activiteiten bij elkaar tegenover ‘rest’). Ik wilde graag een 

verklaarde variantie van minimaal rond de 50% verkrijgen. Inhoudelijk dienden de smaakpatronen 

domeinoverstijgend te zijn, dat wil zeggen dat er in elk smaakpatroon variabelen uit verschillende 

domeinen van de vrijetijd (sport, cultuur, recreatie) moesten laden. Tot slot moesten de factoren 

inhoudelijk interpreteerbaar zijn.  

 

Na het uitvoeren van de definitieve factoranalyse, zijn de factoren als Bartlett-scores opgeslagen 

waarmee als het ware nieuwe variabelen zijn gecreëerd die gebruikt konden worden in de profiel- en 

regressieanalyse.  

 

Profielbepaling 

Nadat de factoranalyse is uitgevoerd, is het tijd voor de profielbepaling. Het bepalen van profielen is 

noodzakelijk om een beeld te schetsen van de respondenten die behoren tot een bepaald 

smaakpatroon uit de factoranalyse. Aan de hand van de profielbepaling zal een tabel worden 

opgesteld waarin duidelijk wordt wat de achtergrondkenmerken zijn van de respondenten die behoren 

tot de bovenste 25% van een bepaald smaakpatroon. Deze bovenste 25% zal vervolgens vergeleken 

worden met de overige 75% met behulp van dummyvariabelen die uit de factoranalyse voortvloeien. 

Doel van de profielbepaling is het toetsen van verbanden tussen de controlevariabelen en de 

smaakpatronen.  
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Regressieanalyse 

Met het uitvoeren van een regressieanalyse wordt er onderzocht of onafhankelijke variabelen een 

direct effect hebben op de afhankelijke variabelen. In dit onderzoek wordt de regressieanalyse 

gebruikt om te bepalen of de achtergrondkenmerken, wanneer ze gecontroleerd zijn voor andere 

variabelen, van invloed zijn op de smaakpatronen. SPSS rekent uit óf er een direct effect is van de 

variabele op het smaakpatroon en tevens hoe groot dit effect is. Er bestaat een effect, wanneer de 

variabele meer invloed heeft op het smaakpatroon dan er op basis van toeval verwacht mag worden. 

 

In dit onderzoek zijn per smaakpatroon twee regressieanalyses gedaan. Één waarbij het gezamenlijke 

effect van leeftijd en afkomst op het smaakpatroon werd gemeten en één waarbij het effect van leeftijd 

en afkomst apart werden gemeten. Dit maakt het mogelijk beter te onderzoeken welk 

achtergrondkenmerk daadwerkelijk van invloed is op het al dan niet hebben van een bepaald 

smaakpatroon.  
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Bijlage 3 – hercodering variabelen 
 
• Lezen van boeken in vrijetijd gehercodeerd van: 

  1=één keer per week, 2=2-3 keer per maand, 3=één keer per maand, 4=één keer per 2-3 

maanden, 5=één keer per 4-6 maanden, 6=minder dan één per 6 maanden naar: 

       1=weinig tot geen (bestaat uit originele categorie 6), 2=soms (bestaat uit originele categorie 

5), 3=regelmatig (bestaat uit originele categorie 3 én 4), 4=vaak (bestaat uit originele categorie 2) 

en 5=zeer vaak (bestaat uit originele categorie 1). 

• TV kijken in vrijetijd gehercodeerd van: 

       1=minder dan één dag per week, 2=één dag per week, 3=twee dagen per week, 4=drie 

dagen per week, 5=vier dagen per week, 6=vijf dagen per week, 7=zes dagen per week, 8=zeven 

dagen per week, 9=nooit naar: 

       1=zelden tot nooit (bestaat uit originele categorie 1 en 9), 2=één tot vier dagen per week 

(bestaat uit originele categorie 2, 3, 4 en 5) en 3=vijf dagen per week of meer (bestaat uit originele 

categorie 6, 7 en 8). 

• Frequentie discotheekbezoek gehercodeerd van: 

       1=nooit, 2=minder dan één keer per jaar, 3=één keer per jaar, 4=één keer per half jaar, 5=één 

keer per vier-vijf maanden, 6=één keer per twee-drie maanden, 7=één keer per maand, 8=twee tot 

drie keer per maand, 9=vaker dan twee tot drie keer per maand naar: 

       1=zelden tot nooit (bestaat uit originele categorie 1, 2 en 3), 2=soms (bestaat uit originele 

categorie 4 en 5), 3=regelmatig (bestaat uit originele categorie 6), 4=vaak (bestaat uit originele 

categorie 7 en 8) en 5=zeer vaak (bestaat uit originele categorie 9). 

• Frequentie feestbezoek gehercodeerd van: 

       1=nooit, 2=minder dan één keer per jaar, 3=één keer per jaar, 4=één keer per half jaar, 5=één 

keer per vier-vijf maanden, 6=één keer per twee-drie maanden, 7=één keer per maand, 8=twee tot 

drie keer per maand, 9=vaker dan twee tot drie keer per maand naar: 

       1=zelden tot nooit (bestaat uit originele categorie 1, 2 en 3), 2=soms (bestaat uit originele 

categorie 4 en 5), 3=regelmatig (bestaat uit originele categorie 6), 4=vaak (bestaat uit originele 

categorie 7 en 8) en 5=zeer vaak (bestaat uit originele categorie 9). 

• Frequentie bioscoopbezoek gehercodeerd van: 

       1=nooit, 2=minder dan één keer per jaar, 3=één keer per jaar, 4=één keer per half jaar, 5=één 

keer per vier-vijf maanden, 6=één keer per twee-drie maanden, 7=één keer per maand, 8=twee tot 

drie keer per maand, 9=vaker dan twee tot drie keer per maand naar: 

       1=zelden tot nooit (bestaat uit originele categorie 1, 2 en 3), 2=soms (bestaat uit originele 

categorie 4 en 5), 3=regelmatig (bestaat uit originele categorie 6), 4=vaak (bestaat uit originele 

categorie 7 en 8) en 5=zeer vaak (bestaat uit originele categorie 9). 

• Frequentie Toneel/Concertbezoek gehercodeerd van: 

       1=nooit, 2=minder dan één keer per jaar, 3=één keer per jaar, 4=één keer per half jaar, 5=één 
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keer per vier-vijf maanden, 6=één keer per twee-drie maanden, 7=één keer per maand, 8=twee tot 

drie keer per maand, 9=vaker dan twee tot drie keer per maand naar: 

       1=zelden tot nooit (bestaat uit originele categorie 1 en 2), 2=soms (bestaat uit originele 

categorie 3 en 4), 3=regelmatig (bestaat uit originele categorie 5), 4=vaak (bestaat uit originele 

categorie 6) en 5=zeer vaak (bestaat uit originele categorie 7, 8 en 9). 

• Frequentie Revue/Showbezoek gehercodeerd van: 

       1=nooit, 2=minder dan één keer per jaar, 3=één keer per jaar, 4=één keer per half jaar, 5=één 

keer per vier-vijf maanden, 6=één keer per twee-drie maanden, 7=één keer per maand, 8=twee tot 

drie keer per maand, 9=vaker dan twee tot drie keer per maand naar: 

       1=zelden tot nooit (bestaat uit originele categorie 1 en 2), 2=soms (bestaat uit originele 

categorie 3 en 4), 3=regelmatig (bestaat uit originele categorie 5), 4=vaak (bestaat uit originele 

categorie 6) en 5=zeer vaak (bestaat uit originele categorie 7, 8 en 9). 

• Frequentie museumbezoek gehercodeerd van: 

       1=nooit, 2=minder dan één keer per jaar, 3=één keer per jaar, 4=één keer per half jaar, 5=één 

keer per vier-vijf maanden, 6=één keer per twee-drie maanden, 7=één keer per maand, 8=twee tot 

drie keer per maand, 9=vaker dan twee tot drie keer per maand naar: 

        1=zelden tot nooit (bestaat uit originele categorie 1 en 2), 2=soms (bestaat uit originele 

categorie 3 en 4), 3=regelmatig (bestaat uit originele categorie 5), 4=vaak (bestaat uit originele 

categorie 6) en 5=zeer vaak (bestaat uit originele categorie 7, 8 en 9). 

• Frequentie bar/cafébezoek gehercodeerd van: 

       1=nooit, 2=minder dan één keer per jaar, 3=één keer per jaar, 4=één keer per half jaar, 5=één 

keer per vier-vijf maanden, 6=één keer per twee-drie maanden, 7=één keer per maand, 8=twee tot 

drie keer per maand, 9=vaker dan twee tot drie keer per maand naar: 

       1=zelden tot nooit (bestaat uit originele categorie 1, 2 en 3), 2=soms (bestaat uit originele 

categorie 4 en 5), 3=regelmatig (bestaat uit originele categorie 6), 4=vaak (bestaat uit originele 

categorie 7 en 8) en 5=zeer vaak (bestaat uit originele categorie 9). 

• Frequentie bezoek cafetaria/snackbar/fastfoodgelegenheid gehercodeerd van: 

       1=nooit, 2=minder dan één keer per jaar, 3=één keer per jaar, 4=één keer per half jaar, 5=één 

keer per vier-vijf maanden, 6=één keer per twee-drie maanden, 7=één keer per maand, 8=twee tot 

drie keer per maand, 9=vaker dan twee tot drie keer per maand naar: 

       1=zelden tot nooit (bestaat uit originele categorie 1, 2 en 3), 2=soms (bestaat uit originele 

categorie 4 en 5), 3=regelmatig (bestaat uit originele categorie 6), 4=vaak (bestaat uit originele 

categorie 7 en 8) en 5=zeer vaak (bestaat uit originele categorie 9). 

• Sportbeoefening is gehercodeerd op dezelfde wijze als hierboven beschreven. In plaats van van 

hoog naar laag is de variabele van laag naar hoog gehercodeerd.  

• Gemiddeld GSMgebruik gehercodeerd van: 

       1=tien keer of meer per dag, 2=vijf tot negen keer per dag , 3=één tot vier keer per dag, 
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4=enkele keren per week, 5=minder dan enkele keren per week en 6=nooit naar: 

       1=zelden tot nooit (bestaat uit originele categorie 5 en 6), 2=regelmatig (bestaat uit originele 

categorie 4) en 3=zeer vaak (bestaat uit originele categorie 1, 2 en 3). 

• Aantal nummers lezen buitenlandse krant. Aantal nummers lezen buitenlandse krant is 

samengesteld uit de variabelen ‘leest u weleens een buitenlandse krant’ (V79118) en het ‘aantal 

nummers per week lezen buitenlandse krant’ (V04718). Deze zijn gehercodeerd tot de variabele 

‘lezen buitenlandse krant’ waarbij frequentie ‘aantal nummers buitenlandse krant’ onder 

voorwaarde wanneer ‘leest u weleens een buitenlandse krant’ = 0. Alle 0-waarden (dus mensen 

die nooit een buitenlandse krant lezen) zijn vervolgens gehercodeerd naar waarde 1. Originele 

waarden 6 en 7 zijn óók gehercodeerd naar 1 (zelden tot nooit). Originele waarden 3, 4 en 5 zijn 

gehercodeerd naar 2 (regelmatig) en  

 

• De testvariabele is samengesteld uit leeftijd en afkomst. Leeftijd werd vanuit geboortejaar 

gehercodeerd naar leeftijd (2005-geboortejaar). Daar werden drie categorieën van gemaakt; 

jonger dan 15 jaar =0, 15-25 jaar (jongeren) =1 en ouder dan 25 jaar =2. Vervolgens werd afkomst 

gehercodeerd naar Nederlandse afkomst=0 en niet-westerse afkomst =1. Daarna werd een 

nieuwe variabele geconstrueerd waarbij leeftijd=1 onder voorwaarde dat afkomst=1. Dit is de 

groep jongeren met een niet-westerse achtergrond geworden.  
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Bijlage 4 – welke variabelen meten welke hypothesen 

Figuur 4.1 

Activiteiten 

Hypothese 1 

Sociaal smaakpatroon 

Hypothese 2 

Smaakpatroon met 
‘lowbrow’ culturele 
activiteiten 

Hypothese 3 

Sportief smaakpatroon 

Marketingbeleid 

Boeken lezen X X   

Feestbezoek X    

Bioscoopbezoek X X   

Discotheekbezoek X    

Gebruik van mobiele telefoon 
(bellen) 

X    

SMS Frequentie 
X    

Televisie kijken X    

Bar en cafébezoek X    

Cafetaria/snackbar/ 
fastfood bezoek X   X 

Toneel en concertbezoek  X   

Museumbezoek  X   

Revue en showbezoek 
 X   

Kijken naar satire/cabaret op tv  X   

Sporten   X  

Lezen huis-aan-huisbladen voor 
plaatselijk nieuws 

   X 

Kijken regionale televisie voor 
plaatselijk nieuws 

   X 

Bezoek bibliotheek voor 
plaatselijk nieuws 

   X 

Lezen regionaal nieuwsblad voor 
plaatselijk nieuws 

   X 
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Bijlage 5 – hercodering achtergrondvariabelen 
Figuur 5.1 

 

Theoretische 
concepten 

Indicatoren Hoe gemeten? Hercodering 

Leeftijd Leeftijd Geboortejaar respondent 2005 (jaar afname 
onderzoek) -
geboortejaar = leeftijd 
 

Geslacht Sekse 1 = man 
2 = vrouw 

0 = man 
1 = vrouw 

Opleidingsniveau 
 

Hoogst voltooide 
opleiding 

1 = LA 
2 = LB 
3 = MA 
4 = MB 
5 = HA 
6 = HB 
7 = HW 
 

Naar: 
1 = Basisschool 
2 = VMBO-B, -K & -T 
(2 en 3) 
3 = MBO (4) 
4 = HAVO/VWO (5) 
5 = HBO (6) 
6 = Universitair & 
Postuniversitair (7) 
 

Inkomen Totaal persoonlijk 
inkomen per maand 

1 = geen 
2 =  tot 500 
3 = 500 – 1000  
4 = 1001 – 1500  
5 = 1501 – 2000  
6 = 2001 – 2500  
7 = 2501 – 3000 
8 = 3001 – 3500 
9 = 3501 – 4000 
10 = 4000 of meer  

Zelfde gebleven 

Afkomst Geboorteland 
respondent, vader 
respondent & moeder 
respondent 

1 = Nederland 
2 = Turkije 
3 = Marokko 
4 = Suriname 
5 = Antillen/Aruba 
6 = Molukse Eilanden 
7 = Voormalig Nederlands-Indië 
8 = Oost-Europa 
9 = Zuid-Europa 
10 = overig Europa 
11 = overig geïndustrialiseerd (VS, 
Canada, Japan, Australië) 
12 = Ander land 
 

Naar: 
0 = Nederlands 
(1) 
1 = Niet-westers 
(2 tot en met 12) 
 

Stedelijkheid Inwonersaantal 
gemeenten 

1= tot 5000 
2 = 5000 tot 10 000 
3 = 10 000 tot 20 000 
4 = 20 000 tot 50 000 
5 = 50 000 tot 100 000 
6 = meer dan 100 000 
7 = ‘s-Gravenhage 
8 = Rotterdam 
9 = Amsterdam 

Naar: 
1= tot 5000 
2 = 5000 tot 10 000 
3 = 10 000 tot 20 000 
4 = 20 000 tot 50 000 
5 = 50 000 tot 100 000 
6 = meer dan 100 000 
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Bijlage 6 – uiteindelijke factoranalyse 
 
 

    
   

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings Comp

onent 

Total 

% of 

Variance Cumulative % Total 

% of 

Variance Cumulative % Total 

% of 

Variance Cumulative % 

1 2,466 20,552 20,552 2,466 20,552 20,552 2,369 19,744 19,744 

2 1,831 15,259 35,810 1,831 15,259 35,810 1,830 15,250 34,994 

3 1,208 10,065 45,876 1,208 10,065 45,876 1,306 10,881 45,876 

4 ,962 8,016 53,892       

5 ,946 7,880 61,771       

6 ,833 6,943 68,715       

7 ,777 6,474 75,189       

8 ,712 5,930 81,119       

9 ,687 5,728 86,846       

10 ,579 4,827 91,673       

11 ,574 4,787 96,460       

12 ,425 3,540 100,000       

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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Rotated Component Matrix
a 

Component  
1 2 3 

SMS frequentie ,791     

Discotheekbezoek ,721     

Gebruik mobiele telefoon ,682     

Bioscoopbezoek ,564 ,358   

Feestbezoek ,470     

Museumbezoek   ,733   

Toneel en concertbezoek   ,673 ,305 

Boeken lezen    ,638   

sporten   ,366   

Kijken lokale tv voor 

plaatselijk nieuws 

    ,657 

Lezen huis-aan-huisblad 

voor plaatselijk nieuws 

-,345   ,584 

Revue en showbezoek     ,576 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

a. Rotation converged in 4 iterations. 
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Bijlage 7 – Meanstabellen 
Bijlage 7.1 – Sociaal smaakpatroon 
Smaakpatroon & jongeren met niet-westerse achtergrond 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ANOVA Table 

 
Sum of Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

Between 

Groups 

(Combined) 3,370 1 3,370 115,13

3 

,000 

Within Groups 54,706 1869 ,029   

Dummy niet-westerse jongeren 

TESTVARIABELE * Sociaal 

smaakpatroon  

Total 58,076 1870    

 
Smaakpatroon & achtergrondkenmerken 

Report 

Sociaal smaakpatroon  Inkomen  Leeftijd  Afkomst  Stedelijkheid  Geslacht Opleidingsniveau 

Mean 4,7073 45,0908 ,1312 4,6402 ,5480 3,2638 

N 731 1509 1509 1509 1509 1509 

0 tot 75% 

Std. Deviation 1,82650 16,99229 ,33774 1,14401 ,49785 1,57716 

Mean 4,3887 25,0737 ,1793 4,8227 ,5159 3,1892 

N 283 502 502 502 502 502 

75 % en meer 

Std. Deviation 1,92155 10,09973 ,38397 1,15230 ,50024 1,58399 

Mean 4,6183 40,0940 ,1432 4,6857 ,5400 3,2452 

N 1014 2011 2011 2011 2011 2011 

di

m

e

ns

io

n

0 

Total 

Std. Deviation 1,85807 17,80845 ,35038 1,14852 ,49852 1,57880 

Report 

Dummy niet-westerse jongeren TESTVARIABELE 

Sociaal smaakpatroon  Mean N Std. Deviation 

0 tot 75 % ,0078 1410 ,08801 

75 % en meer ,1063 461 ,30854 
dimension1 

Total ,0321 1871 ,17623 
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ANOVA Table 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups (Combined) 20,703 1 20,703 6,027 ,014 

Within Groups 3476,595 1012 3,435   

inkomen * Sociaal 

smaakpatroon  

Total 3497,299 1013    

Between Groups (Combined) 150932,402 1 150932,402 623,248 ,000 

Within Groups 486520,835 2009 242,171   
Leeftijd * Sociaal 

smaakpatroon  

Total 637453,237 2010    

Between Groups (Combined) ,870 1 ,870 7,112 ,008 

Within Groups 245,884 2009 ,122   
Afkomst  * Sociaal 

smaakpatroon  

Total 246,755 2010    

Between Groups (Combined) 12,553 1 12,553 9,557 ,002 

Within Groups 2638,827 2009 1,314   
Stedelijkheid als 

gemeentegrootte * 

Sociaal smaakpatroon  Total 2651,380 2010    

Between Groups (Combined) ,388 1 ,388 1,563 ,211 

Within Groups 499,139 2009 ,248   
Geslacht * Sociaal 

smaakpatroon 

Total 499,528 2010    

Between Groups (Combined) 2,091 1 2,091 ,839 ,360 

Within Groups 5008,049 2009 2,493   

Opleidingsniveau * 

Sociaal smaakpatroon  

Total 5010,140 2010    
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Bijlage 7.2 – Omnivoor smaakpatroon 
Smaakpatroon & jongeren met niet-westerse achtergrond 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANOVA Table 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between 

Groups 

(Combined) ,014 1 ,014 ,440 ,507 

Within Groups 58,062 1869 ,031   

Dummy niet-westerse 

jongeren 

TESTVARIABELE * 

Omnivoor smaakpatroon  Total 58,076 1870    

 
Smaakpatroon & achtergrondkenmerken 

 

Report 

Omnivoor smaakpatroon  inkomen  Leeftijd  Afkomst  Stedelijkheid  Geslacht Opleidingsniveau 

Mean 4,4864 39,0829 ,1512 4,6439 ,5113 3,0013 

N 738 1508 1508 1508 1508 1508 

0 tot 75% 

Std. Deviation 1,78352 17,94966 ,35836 1,15080 ,50004 1,49451 

Mean 4,9710 43,1252 ,1193 4,8111 ,6262 3,9761 

N 276 503 503 503 503 503 

75 % en meer 

Std. Deviation 2,00524 17,03927 ,32445 1,13357 ,48428 1,60037 

Mean 4,6183 40,0940 ,1432 4,6857 ,5400 3,2452 

N 1014 2011 2011 2011 2011 2011 

dim

ens

ion

0 

Total 

Std. Deviation 1,85807 17,80845 ,35038 1,14852 ,49852 1,57880 

 

Report 

Dummy niet-westerse jongere TESTVARIABELE 

Omnivoor smaakpatroon  Mean N Std. Deviation 

0 tot 75 % ,0336 1397 ,18037 

75 % en meer ,0274 474 ,16349 
dimension1 

Total ,0321 1871 ,17623 
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ANOVA Table 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups (Combined) 47,166 1 47,166 13,835 ,000 

Within Groups 3450,133 1012 3,409   

inkomen * Omnivoor 

smaakpatroon  

Total 3497,299 1013    

Between Groups (Combined) 6163,489 1 6163,489 19,615 ,000 

Within Groups 631289,748 2009 314,231   
Leeftijd * Omnivoor 

smaakpatroon  

Total 637453,237 2010    

Between Groups (Combined) ,384 1 ,384 3,132 ,077 

Within Groups 246,371 2009 ,123   
Afkomst * Omnivoor 

smaakpatroon  

Total 246,755 2010    

Between Groups (Combined) 10,549 1 10,549 8,025 ,005 

Within Groups 2640,832 2009 1,315   
Stedelijkheid * 

Omnivoor 

smaakpatroon  Total 2651,380 2010    

Between Groups (Combined) 4,986 1 4,986 20,253 ,000 

Within Groups 494,542 2009 ,246   
Geslacht * Omnivoor 

smaakpatroon  

Total 499,528 2010    

Between Groups (Combined) 358,429 1 358,429 154,800 ,000 

Within Groups 4651,711 2009 2,315   

Opleidingsniveau * 

Omnivoor 

smaakpatroon  Total 5010,140 2010    
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Bijlage 7.3 – Regiogebonden smaakpatroon 
Smaakpatroon & jongeren met niet-westerse achtergrond 

 

Report 

Dummy niet-westerse jongeren TESTVARIABELE 

Regiogebonden 

smaakpatroon  Mean N Std. Deviation 

0 tot 75 % ,0357 1373 ,18558 

75 % en meer ,0221 498 ,14712 
dimension1 

Total ,0321 1871 ,17623 

 
 

ANOVA Table 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between 

Groups 

(Combined) ,068 1 ,068 2,178 ,140 

Within Groups 58,008 1869 ,031   

Dummy niet-westerse 

jongeren 

TESTVARIABELE * 

Regiogebonden 

smaakpatroon  
Total 58,076 1870    

 
Smaakpatroon & achtergrondkenmerken 

 

Report 

Regiogebonden smaakpatroon  Inkomen  Leeftijd  Afkomst  Stedelijkheid  Geslacht Opleidingsniveau 

Mean 4,6016 37,8621 ,1472 4,6989 ,5332 3,2135 

N 738 1508 1508 1508 1508 1508 

0 tot 75 % 

Std. Deviation 1,88577 17,90925 ,35444 1,15757 ,49906 1,62904 

Mean 4,6630 46,7853 ,1312 4,6461 ,5606 3,3400 

N 276 503 503 503 503 503 

75 % en meer 

Std. Deviation 1,78444 15,72059 ,33797 1,12116 ,49680 1,41482 

Mean 4,6183 40,0940 ,1432 4,6857 ,5400 3,2452 

N 1014 2011 2011 2011 2011 2011 

dim

ens

ion

0 

Total 

Std. Deviation 1,85807 17,80845 ,35038 1,14852 ,49852 1,57880 
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ANOVA Table 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups (Combined) ,758 1 ,758 ,219 ,640 

Within Groups 3496,541 1012 3,455   

inkomen * 

Regiogebonden 

smaakpatroon  Total 3497,299 1013    

Between Groups (Combined) 30033,116 1 30033,116 99,332 ,000 

Within Groups 607420,121 2009 302,349   
Leeftijd * 

Regiogebonden 

smaakpatroon  Total 637453,237 2010    

Between Groups (Combined) ,097 1 ,097 ,787 ,375 

Within Groups 246,658 2009 ,123   
Afkomst * 

Regiogebonden 

smaakpatroon  Total 246,755 2010    

Between Groups (Combined) 1,052 1 1,052 ,798 ,372 

Within Groups 2650,328 2009 1,319   
Stedelijkheid * 

Regiogebonden 

smaakpatroon  Total 2651,380 2010    

Between Groups (Combined) ,285 1 ,285 1,146 ,284 

Within Groups 499,243 2009 ,249   
Geslacht * 

Regiogebonden 

smaakpatroon  Total 499,528 2010    

Between Groups (Combined) 6,029 1 6,029 2,421 ,120 

Within Groups 5004,111 2009 2,491   

Opleidingsniveau * 

Regiogebonden 

smaakpatroon  Total 5010,140 2010    
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Bijlage 8  - Versimpeld voorbeeld profielanalyse en regressieanalyse 
 
Één van de ‘beroemdste’ voorbeelden bij statistische cursussen, is het voorbeeld van de ooievaars en 

baby’s. Het gaat zo: 

Uit een observatie (of in ons geval profielanalyse) komt de bewering dat baby’s door ooievaars worden 

gebracht tot stand. Immers, zo blijkt uit onderzoek, op plaatsen waar veel ooievaars zijn, worden veel 

baby’s geboren. Nu weten wij met ons verstand dat baby’s toch echt niet door ooievaars worden 

gebracht. En wat blijkt nu uit de resultaten van een regressieanalyse? Er is helemaal geen effect van 

ooievaars op aantal baby’s. Het gevonden verband tussen ooievaars en baby’s wordt verklaard door 

stedelijkheid! In stedelijke gebieden bevinden zich namelijk veel meer schoorstenen, van die hoge, 

industriële. Deze trekken ooievaars aan. Tegelijkertijd wonen in grote steden veel arbeiders. En 

arbeidersgezinnen krijgen nu eenmaal meer baby’s dan gemiddeld. In de observatie is er dus sprake 

van een verband, géén oorzaak (causaliteit). Een regressieanalyse meet effecten, die wel een 

bepaalde richting aangeven waaruit causaliteit af te leiden valt. 

Dit ziet er schematisch als volgt uit: 

 

Observatie (in geval onderzoek profielanalyse) 

                                 + 

Ooievaars                               Baby’s 

 

Regressieanalyse 

                                 0 

Ooievaars                              Baby’s 

 

 

‘Echte situatie’ (blootgelegd door vergelijking regressieanalyse en profielanalyse) 

                                0 

Ooievaars                              Baby’s  

  

                   +                           + 

                                                 

                          Stedelijkheid 

 

Hier is sprake van een zogenaamd schijnverband. Er is dus, zoals de regressieanalyse zegt, geen 

sprake van een direct effect van ooievaars op het aantal baby’s wordt geboren. Dat vinden we heel 

logisch, hoewel een observatie anders zegt. Om een echte bijdrage te kunnen leveren aan de 

wetenschap, is het noodzakelijk deze causaliteit te onderzoeken. Voor de praktijk maakt het niet veel 

uit. Veel ooievaars betekent veel nieuwe baby’s, waar dat ook door komt.  
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 Bijlage 9 - Regressieanalyse 

9.1.1 – Sociaal smaakpatroon - analyse 1 (interactie-effect) 
 

Model Summary 
Change Statistics Model 

R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 
R Square 
Change F Change df1 df2 

Sig. F 
Change 

1 ,274a ,075 ,070 ,96925974 ,075 16,302 5 1008 ,000 

a. Predictors: (Constant), Opleidingsniveau, Geslacht, Dummy leeftijd * afkomst: niet-westerse jongeren (ref) tegenover overig, 
Stedelijkheid als gemeentegrootte, netto maand inkomen respondent 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Coefficients

a 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients Collinearity Statistics 

Model 

B Std. Error Beta t Sig. Tolerance VIF 
(Constant) -,106 ,160  -,662 ,508   
Dummy leeftijd * afkomst: 
niet-westerse jongeren (ref) 
tegenover overig 

1,306 ,170 ,236 7,676 ,000 ,972 1,029 

netto maand inkomen 
respondent 

-,048 ,021 -,087 -2,298 ,022 ,636 1,573 

Stedelijkheid als 
gemeentegrootte 

,065 ,027 ,074 2,419 ,016 ,978 1,023 

Geslacht: vrouw -,198 ,068 -,098 -2,893 ,004 ,798 1,252 

1 

Opleidingsniveau ,034 ,022 ,053 1,542 ,123 ,768 1,303 
a. Dependent Variable: Sociaal smaakpatroon 

 

ANOVA
b 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Regression 76,578 5 15,316 16,302 ,000a 
Residual 946,980 1008 ,939   

1 

Total 1023,558 1013    
a. Predictors: (Constant), Opleidingsniveau, Geslacht, Dummy leeftijd * afkomst: niet-westerse 
jongeren (ref) tegenover overig, Stedelijkheid als gemeentegrootte, netto maand inkomen 
respondent 
b. Dependent Variable: Sociaal smaakpatroon 



Jongeren met een niet-westerse achtergrond: hoe kan een theater ze bereiken? 

 

 
 

- 71 - 

9.1.2 analyse 2 – individuele effecten 
 

 
ANOVA

b 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Regression 393,298 6 65,550 104,732 ,000a 
Residual 630,260 1007 ,626   

1 

Total 1023,558 1013    
a. Predictors: (Constant), Afkomst voor PA en RA, Geslacht, Opleidingsniveau, Leeftijd voor PA 
en RA, Stedelijkheid als gemeentegrootte, netto maand inkomen respondent 
b. Dependent Variable: Sociaal smaakpatroon 

 
 

Coefficients
a 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients Collinearity Statistics 

Model 

B Std. Error Beta t Sig. Tolerance VIF 
(Constant) ,763 ,135  5,658 ,000   
netto maand inkomen 
respondent 

,078 ,018 ,143 4,368 ,000 ,574 1,742 

Stedelijkheid als 
gemeentegrootte 

,063 ,022 ,071 2,839 ,005 ,967 1,034 

Geslacht: vrouw -,026 ,056 -,013 -,455 ,649 ,784 1,276 
Opleidingsniveau ,020 ,018 ,031 1,105 ,269 ,770 1,299 
Leeftijd voor PA en RA -,035 ,001 -,643 -24,225 ,000 ,867 1,153 

1 

Afkomst voor PA en RA ,052 ,069 ,019 ,747 ,455 ,973 1,028 
a. Dependent Variable: Sociaal smaakpatroon 

 

 

Model Summary 
Change Statistics Model 

R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 
R Square 
Change F Change df1 df2 Sig. F Change 

1 ,620a ,384 ,381 ,79112485 ,384 104,732 6 1007 ,000 

a. Predictors: (Constant), Afkomst voor PA en RA, Geslacht, Opleidingsniveau, Leeftijd voor PA en RA, Stedelijkheid als 
gemeentegrootte, netto maand inkomen respondent 
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9.2.1 Omnivoor smaakpatroon  - analyse 1 (interactie-effect) 
 

Model Summary 
Change Statistics Model 

R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 
R Square 
Change F Change df1 df2 Sig. F Change 

1 ,381a ,145 ,141 ,91467250 ,145 34,215 5 1008 ,000 

a. Predictors: (Constant), Dummy leeftijd * afkomst: niet-westerse jongeren (ref) tegenover overig, Geslacht: vrouw, Stedelijkheid 
als gemeentegrootte, Opleidingsniveau, netto maand inkomen respondent 

 
  

ANOVA
b 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Regression 143,126 5 28,625 34,215 ,000a 
Residual 843,319 1008 ,837   

1 

Total 986,445 1013    
a. Predictors: (Constant), Dummy leeftijd * afkomst: niet-westerse jongeren (ref) tegenover 
overig, Geslacht: vrouw, Stedelijkheid als gemeentegrootte, Opleidingsniveau, netto maand 
inkomen respondent 
b. Dependent Variable: Omnivoor smaakpatroon 

 
  

Coefficients
a 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients Collinearity Statistics 

Model 

B Std. Error Beta t Sig. Tolerance VIF 
(Constant) -1,074 ,151  -7,102 ,000   
netto maand inkomen 
respondent 

,043 ,020 ,080 2,197 ,028 ,636 1,573 

Stedelijkheid als 
gemeentegrootte 

,020 ,025 ,023 ,777 ,438 ,978 1,023 

Geslacht: vrouw ,378 ,065 ,191 5,855 ,000 ,798 1,252 
Opleidingsniveau ,194 ,021 ,311 9,351 ,000 ,768 1,303 

1 

Dummy leeftijd * afkomst: 
niet-westerse jongeren (ref) 
tegenover overig 

,044 ,161 ,008 ,276 ,783 ,972 1,029 

a. Dependent Variable: Omnivoor smaakpatroon 
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9.2.2 analyse 2 – individuele effecten 
 

Model Summary 
Change Statistics Model 

R 
R 

Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 
R Square 
Change F Change df1 df2 

Sig. F 
Change 

1 ,386a ,149 ,144 ,91311237 ,149 29,351 6 1007 ,000 

a. Predictors: (Constant), Afkomst voor PA en RA, Geslacht, Opleidingsniveau, Leeftijd voor PA en RA, Stedelijkheid als 
gemeentegrootte, netto maand inkomen respondent 

 
ANOVA

b 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Regression 146,834 6 24,472 29,351 ,000a 
Residual 839,611 1007 ,834   

1 

Total 986,445 1013    
a. Predictors: (Constant), Afkomst voor PA en RA, Geslacht, Opleidingsniveau, Leeftijd voor PA 
en RA, Stedelijkheid als gemeentegrootte, netto maand inkomen respondent 
b. Dependent Variable: Omnivoor smaakpatroon 

 
 

Coefficients
a 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients Collinearity Statistics 

Model 

B Std. Error Beta t Sig. Tolerance VIF 
(Constant) -1,072 ,156  -6,886 ,000   
netto maand inkomen 
respondent 

,043 ,021 ,080 2,095 ,036 ,574 1,742 

Stedelijkheid als 
gemeentegrootte 

,028 ,026 ,033 1,102 ,271 ,967 1,034 

Geslacht: vrouw ,377 ,065 ,190 5,799 ,000 ,784 1,276 
Opleidingsniveau ,194 ,021 ,310 9,350 ,000 ,770 1,299 
Leeftijd voor PA en RA ,000 ,002 -,005 -,156 ,876 ,867 1,153 

1 

Afkomst voor PA en RA -,170 ,080 -,063 -2,127 ,034 ,973 1,028 
a. Dependent Variable: Omnivoor smaakpatroon 
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9.3.1 Regiogebonden smaakpatroon - analyse 1 (interactie-effect) 
 

Model Summary 
Change Statistics Model 

R 
R 

Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

R Square 
Change F Change df1 df2 Sig. F Change 

1 ,105a ,011 ,006 ,99820177 ,011 2,261 5 1008 ,046 

a. Predictors: (Constant), Dummy leeftijd * afkomst: niet-westerse jongeren (ref) tegenover overig, Geslacht: vrouw, Stedelijkheid 
als gemeentegrootte, Opleidingsniveau, netto maand inkomen respondent 

 
  

ANOVA
b 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Regression 11,265 5 2,253 2,261 ,046a 
Residual 1004,378 1008 ,996   

1 

Total 1015,643 1013    
a. Predictors: (Constant), Dummy leeftijd * afkomst: niet-westerse jongeren (ref) tegenover 
overig, Geslacht: vrouw, Stedelijkheid als gemeentegrootte, Opleidingsniveau, netto maand 
inkomen respondent 
b. Dependent Variable: Regiogebonden smaakpatroon 

 
  

Coefficients
a 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients Collinearity Statistics 

Model 

B Std. Error Beta t Sig. Tolerance VIF 
(Constant) -,111 ,165  -,672 ,502   
netto maand inkomen 
respondent 

-,004 ,021 -,008 -,198 ,843 ,636 1,573 

Stedelijkheid als 
gemeentegrootte 

-,010 ,028 -,012 -,373 ,709 ,978 1,023 

Geslacht: vrouw ,058 ,070 ,029 ,825 ,410 ,798 1,252 
Opleidingsniveau ,049 ,023 ,077 2,144 ,032 ,768 1,303 

1 

Dummy leeftijd * afkomst: 
niet-westerse jongeren (ref) 
tegenover overig 

-,348 ,175 -,063 -1,985 ,047 ,972 1,029 

a. Dependent Variable: Regiogebonden smaakpatroon 

 
 



Jongeren met een niet-westerse achtergrond: hoe kan een theater ze bereiken? 
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9.3.2 analyse 2 – individuele effecten 
 

Model Summary 
Change Statistics Model 

R 
R 

Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 
R Square 
Change F Change df1 df2 Sig. F Change 

1 ,319a ,101 ,096 ,95196188 ,101 18,955 6 1007 ,000 

a. Predictors: (Constant), Afkomst voor PA en RA, Geslacht: vrouw, Opleidingsniveau, Leeftijd voor PA en RA, Stedelijkheid als 
gemeentegrootte, netto maand inkomen respondent 

 
ANOVA

b 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Regression 103,068 6 17,178 18,955 ,000a 
Residual 912,575 1007 ,906   

1 

Total 1015,643 1013    
a. Predictors: (Constant), Afkomst voor PA en RA, Geslacht: vrouw, Opleidingsniveau, Leeftijd 
voor PA en RA, Stedelijkheid als gemeentegrootte, netto maand inkomen respondent 
b. Dependent Variable: Regiogebonden smaakpatroon 

 
 

Coefficients
a 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients Collinearity Statistics 

Model 

B Std. Error Beta t Sig. Tolerance VIF 
(Constant) -,538 ,162  -3,317 ,001   
netto maand inkomen 
respondent 

-,071 ,022 -,131 -3,319 ,001 ,574 1,742 

Stedelijkheid als 
gemeentegrootte 

-,003 ,027 -,004 -,123 ,902 ,967 1,034 

Geslacht: vrouw -,034 ,068 -,017 -,503 ,615 ,784 1,276 
Opleidingsniveau ,053 ,022 ,084 2,473 ,014 ,770 1,299 
Leeftijd voor PA en RA ,018 ,002 ,327 10,184 ,000 ,867 1,153 

1 

Afkomst voor PA en RA -,045 ,083 -,016 -,538 ,591 ,973 1,028 
a. Dependent Variable: Regiogebonden smaakpatroon 

 

 
 
 

 


