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Inleiding
Al begin 20ste eeuw opende de eerste bioscopen hun deuren in België en midden de jaren twintig van
de 20e eeuw telde België al meer dan 1000 bioscopen (Convents, 2007; Biltereyst & Meers, 2007) en
rond 1960 steeg dit aantal zelfs al uit boven de 1500 (in 1960 telde België 1506 bioscopen)i; Vanaf de
jaren 1960 krijgen de traditionele en meer lokale bioscopen echter heel wat concurrentie te verduren
van in eerste instantie de opkomst van televisie, andere vrijetijdsbestedingen, de videospeler en
multiplex-bioscopen, en later ook door de nieuwe mogelijkheden van internet en sociale media. Dat
uit zich ook in het aantal bioscopen. Anno 2014 telt België nog slechts 473 filmzalen, verspreid over
amper 89 cinema’s (waarvan 235 zalen en 1 cinema’s in het Vlaams Gewest)ii. Toch blijft ook vandaag
de bioscoop een van de meest populaire uitgaansplekken. . Naast het eerder commerciële aanbod in
de grote multiplex-bioscopen, kennen we in Vlaanderen toch ook nog steeds een minder commercieel
en meer kleinschalig aanbod waarin meer alternatieve films, documentaires en ander bewegend beeld
wordt getoond. Naast dit reguliere bioscoopprogramma worden er in Vlaanderen ook een 25-tal
filmfestivals georganiseerd (Overbergh, 2011), waar een zeer uitgebreid programma wordt vertoond
van films, kortfilms, documentaires, etc.
In deze Facts & Figures wordt de bioscoopparticipatie van de Vlaamse bevolking samengevat, op basis
van de participatiesurveygegevens. Voor meer informatie over de participatiesurvey, zie:
www.participatiesurvey.be. Deze gegevens vormen een representatieve dataset voor 2004 (n=2849),
2009 (n=3144) en 2014 (n=3965). Op basis van deze data zal hieronder besproken worden hoeveel
mensen naar de bioscoop gingen in Vlaanderen in de laatste 6 maanden voor het interview. Er wordt
ook besproken of deze mensen binnen deze periode incidenteel (één à twee keer) of frequent (drie
keer of meer) de bioscoop bezochten. Verder zal overlopen worden of er verschillen zijn in de proportie
van bioscoopbezoekers naargelang geslacht, opleidingsniveau en leeftijd.

Hoeveel mensen bezoeken de cinema?
Het aandeel van de bevolking dat de laatste zes maanden naar de bioscoop (hieronder verstaan we
alle vormen van het uithuizig filmaanbod, dus zowel de multiplexen als de meer kleinere zalen en
cultuurcentra met een filmaanbod) is geweest daalt licht over de jaren heen, zoals te zien op figuur 1
en in tabel 1. Waar in 2004 nog 418% van de bevolking naar de bioscoop was geweest, zien we dat in
2014 nog 38,7% van de bevolking naar de bioscoop is geweest. Opvallender hier is de verschuiving
binnen de groep van bioscoopgangers. Wanneer we deze groep opdelen naargelang de frequentie van
hun bezoeken, in een incidentele (1 of 2 keer) en een frequente (drie of meer keer) bezoekersgroep,
zien we een verschuiving door de tijd. Terwijl er in 2004 nog meer frequente bioscoopbezoekers waren
dan incidentele, zien we in 2014 meer incidentele dan frequente bezoekers. Het grootste verschil
bevindt zich hier tussen de jaren 2004 en 2009, waar de groep frequente bioscoopgangers daalde van
23,6% in 2004 naar 17,3% in 2009, en de groep incidentele bezoekers steeg van 18,3% naar 22%. Er is
dus slechts een kleine daling in de proportie van de bevolking dat naar de bioscoop gaat, maar de
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participerende groep gaat minder. Tussen de jaren 2009 en 2014 is er geen significante verandering in
het aandeel incidentele of frequente bezoekers.

Figuur 1: bioscoopbezoek 6 maanden (2004 - 2009 - 2014)
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Tabel 1: significantie participatieverschillen tussen edities (2004-2009-2014)

Incidentele participatie
Frequente participatie
Percentage van bevolking dat minstens één keer naar bioscoop is
gegaan

2004
18,3%°
23,6%°
41,9%°

2009
22%*
17,3%*
39,3%

2014
23,1%*
15,7%*
38,8%*

* verschilt significant op 0.05-niveau van 2004
° verschilt significant op 0.05-niveau van 2014

Hoe verschillen de bioscoopbezoekers in 2014?
Om te verduidelijken uit wie deze groep bioscoopbezoekers bestaat bekijken we de
bioscoopparticipatie hieronder naar zowel geslacht, opleidingsniveau en leeftijd. Door deze opdeling
zal duidelijk worden welke segmenten van de bevolking naar de bioscoop gaan en hoe vaak ze dit doen.
Voor deze vergelijkingen zal enkel de data van de PaS 2014 gebruikt worden.
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Geslacht
De verschillen tussen man en vrouw op vlak van bioscoopbezoek zijn klein en niet statistisch significant.
Van de mannen bezocht 41% een bioscoop in vergelijking met 37,8% van de vrouwen in onze
steekproef (zie figuur 2).

Figuur 2: bioscoopbezoek 6 maanden, per geslacht (2014)
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Opleidingsniveau
Ten tweede kan de bioscoopparticipatie opgedeeld worden naargelang het hoogste behaalde diploma,
of opleidingsniveau. Hierbij worden vijf categorieën gebruikt: “volgt nog dagonderwijs”, “geen of lager
onderwijs”, “lager secundair onderwijs”, “hoger secundair onderwijs” en “hoger onderwijs”. Tussen
de opleidingsniveaus worden grote verschillen in bioscoopparticipatie gevonden, zoals te zien op
figuur 3. Het grootste aandeel bioscoopbezoekers vinden we bij de nog studerende Vlamingen (77,4%).
Dit is echter veeleer een leeftijds- dan een onderwijseffect. Bij de niet of lager opgeleiden gaat de
kleinste aandeel naar de bioscoop (10,2%). De participatiegraad hangt positief samen met het
opleidingsniveau bij de respondenten die geen dagonderwijs meer volgen. De hoger opgeleiden
participeren meer dan de hoger secundair opgeleiden, de hoger secundair opgeleiden participeren
meer dan de lager secundair opgeleiden, en deze laatste groep participeert meer dan de niet of lager
opgeleiden. De groep die nog dagonderwijs volgt is bijzonder aangezien hier evenveel respondenten
zeggen incidenteel aan bioscoopparticipatie te doen als er frequent bezoekers zijn. Bij alle andere
opleidingscategorieën is de groep van frequente bezoekers kleiner dan de groep incidentele
bezoekers.
We stellen significante verschillen vast tussen zowat alle opleidingsniveaus, zowel op het vlak van de
algemene participatiegraad, als op het vlak van de specifieke participatiegraden naargelang de
frequentie van deelname. Het enige verschil dat niet significant is op het 0,05-niveau, is dat tussen het
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percentage frequente participanten met een hoger secundair onderwijs en deze met een hoger
onderwijs.

Figuur 3: bioscoopbezoek 6 maanden, per opleidingsniveau (2014)
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Leeftijd
Tot slot delen we de cijfers op naar leeftijd. De vijf leeftijdscategorieën vertonen onderling grote
verschillen in het aandeel bioscoopgangers (figuur 4). Bioscoopparticipatie ligt duidelijk lager bij de
oudere groepen. Elke leeftijdscategorie participeert minder incidenteel en frequent dan jongere
categorieën. Waar binnen de groep van 15 tot 17 jarigen nog 81,3% de laatste zes maanden naar de
cinema is geweest, is dit bij de 65plussers slechts 14,2%. Het merendeel van de 15-17 jarigen die een
bioscoop bezocht hebben, heeft dit bovendien drie of meer keer gedaan. In de oudere leeftijdsgroepen
neemt het incidentele bezoek de bovenhand. Naarmate de leeftijd vordert bezoekt men ook minder
een bioscoop. Zowel de cijfers voor frequent als incidenteel bioscoopbezoek nemen af met de leeftijd.
De verschillen tussen de totale participatie tussen de leeftijdsgroepen zijn allen significant.
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Figuur 4: bioscoopbezoek 6 maanden, per leeftijdscategorie (2014)
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Conclusie
Bioscoopbezoek blijft één van de populairste cultuuruitstappen van de Vlaming, zeker van de jonge
Vlaming. Wel daalt de participatiegraad licht over de tijd.
Het aandeel Vlamingen dat al eens naar de bioscoop gaat, ligt vrij hoog en daalt licht door de tijd. De
incidentele participatie stijgt over de tijd, en de frequente participatie daalt. De oorzaken van de
algemene daling zijn niet onderzocht in de Vlaamse samenleving, maar kunnen mogelijks deels
toegeschreven worden aan trends en verschuivingen binnen de entertainment-sector zoals de stijging
in het filmaanbod thuis door digitale televisie en de opkomst van streaming via internet.
De participatiegraad blijkt ook sterk te verschillen tussen opleidingsniveaus en leeftijdscategorieën. Zo
gaat er een hogere proportie van de hoger opgeleiden naar de bioscoop, in vergelijking met lager
opgeleiden. Ook blijkt bioscoop af te nemen naarmate men ouder wordt. Mannen en vrouwen
verschillen niet significant in hun bioscoopbezoek.
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i

zie: http://statbel.fgov.be/nl/statistieken/cijfers/arbeid_leven/tijdsbesteding/cinema/

ii

Zie eveneens: http://statbel.fgov.be/nl/statistieken/cijfers/arbeid_leven/tijdsbesteding/cinema/
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