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SITUERING

1 Het project is een
samenwerking van
AmuseeVous, BILL /
publiq, CuDOS, FARO,
FoMu Antwerpen, Fontys
Hogeschool Tilburg,
Formaat vzw, Kunsten
centrum Buda, M HKA
Antwerpen, M Museum
Leuven, Modemuseum
Hasselt, Museum voor
Schone Kunsten Gent,
Mu.ZEE, S.M.A.K.,
Stadstriënnale Screen
It en Z33. ART United
komt tot stand met onder
steuning van Cera en
de Vlaamse Overheid.

2 Toch blijken ook op
Pukkelpop, net als op
andere muziekfestivals,
bepaalde groepen
ondervertegenwoordigd.
Jongeren met een
migratieachtergrond
zijn bijvoorbeeld sterk
ondervertegenwoordigd
op muziekfestivals
(Beunen, Siongers
& Lievens, 2016).

ONDERZOEK

Jongeren vormen een moeilijk bereikbare doelgroep voor musea en vinden overheen
de tijd ook steeds minder de weg naar musea. Dit blijkt uit zowel publieksgegevens
die musea zelf verzamelen, alsook uit recent wetenschappelijk onderzoek (Van Steen,
Willekens, Beunen, Lievens & Siongers, 2015; De Baere, Mullens, Siongers & Vandenplas,
2020). Daarenboven blijkt dat het publiek van jongeren een zeer selectief publiek is:
jongeren uit middenklassengezinnen, welke een opleiding volgen of gevolgd hebben
in het algemeen of kunstsecundair onderwijs (Beunen, Siongers & Lievens, 2016).
Vanuit deze context werd ART United gelanceerd. ART United is
een sector-overschrijdende drie jaar durende samenwerking tussen erfgoedinstellingen,
onderzoeksgroepen, jongerencultuur- en mediaspecialisten gericht op jongeren van
16 tot 26 jaar.1 De samenwerking tussen de partners vormt een lerend netwerk met als
doel inzichten te verwerven en expertise te delen omtrent kunst, design en museum
werking. Meer in het bijzonder wil ART United de aandacht en interesse wekken bij jongeren voor het Vlaams museumlandschap en onderzoeken op welke manier museum
participatie kan gestimuleerd worden bij jongeren.
Een van de pistes die hierbij gevolgd worden, is het aanbieden
van kunst op publieke evenementen waar een brede groep van jongeren aanwezig is.
In 2018 en 2019 nam ART United zo een deel van de Pukkelpopweide in met een eigen
programmatie van performances, beeldende kunst en alternatieve interventies. In de
editie van 2019 werd een hoek van de festivalweide tegenover het hoofdpodium ingewijd
als “Art Yard” waar permanente installaties werden getoond en performances plaatsvonden. Op andere locaties op de festivalweide werden kleinere, alternatieve interventies uitgevoerd. De keuze voor Pukkelpop werd ingegeven door een viertal redenen. Vooreerst
zijn er op Pukkelpop veel jongeren aanwezig en door het brede aanbod van artiesten,
gaande van techno dj’s tot heavy metal en van zeer commerciële tot zeer experimentele
en underground artiesten, is het Pukkelpoppubliek ook vrij divers samengesteld.2 Door
kunst te programmeren op dit festival kon bijgevolg een grote en diverse groep van
jongeren bereikt worden. Daarnaast werd verondersteld dat er bij het Pukkelpoppubliek
reeds een zekere interesse in cultuur bestaat, of althans in muziek. Voorgaand onderzoek
(o.a. de participatiesurvey), toonde dat de interesse in een welbepaalde cultuurvorm de
kans verhoogt op interesse in andere cultuurvormen (Smits, Lievens & Scheerder, 2015).
ART United vond ook om die reden Pukkelpop een ideale locatie. Het maakt dat wellicht
verscheidene jongeren met een zekere interesse in kunst aanwezig zijn, maar welke toch
mogelijks nog drempels ervaren om de stap naar een kunstmuseum te zetten. En, eigenlijk ten vierde, was de Pukkelpoporganisatie ook bereid een deel van het festivalterrein
beschikbaar te stellen voor de programmatie van ART United. Door kunst te programmeren op Pukkelpop en dit te koppelen aan een onderzoek bij de aanwezigen, konden
aldus nieuwe inzichten verworven worden over de interesse van jongeren voor kunst en
kunstmusea en onderzocht worden op welke manier jongeren kunnen warm gemaakt
worden voor een bezoek aan kunsttentoonstellingen en musea.
Tijdens de Pukkelpopeditie 2018 voerden we, de Vakgroep
Sociologie van de Universiteit Gent, een pilootstudie uit om de haalbaarheid van een
dataverzameling via gestandaardiseerde vragenlijsten op het festivalterrein te testen.
Na een positieve evaluatie van de pilootstudie in 2018 verruimden we de aanpak met
meer interviewers in 2019. In deze nota worden het opzet van de dataverzameling,
de gehanteerde methodologie en de meest relevante resultaten van de bevraging
in 2019 besproken.
De onderzoeksvragen kwamen tot stand in overleg met de ART United partners.
De centrale onderzoeksvragen zijn:
• Op welke wijze verkiezen jongeren kunstmusea te bezoeken?
• Welke verwachtingen hebben jongeren over beeldende kunst,
toegepaste kunst en kunstmusea?
• Wat zijn de motivaties om kunstmusea in de vrije tijd te bezoeken?
• Hoe kan de communicatie van kunstmusea naar jongeren verbeterd worden?
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METHODOLOGIE
Gedurende de drie festivaldagen tijdens de editie van 2019, werden op de festival
weide van Pukkelpop vijftien interviewers ingezet om tussen 12:00 en 22:00 Pukkelpop
bezoekers te bevragen. In samenspraak met de festivalorganisatie werden drie zones
voor de bevraging afgebakend. Een eerste zone bevond zich ter hoogte van de Art
Yard en omvatte tevens de eetzone tegenover het hoofdpodium. Een tweede locatie
was de ‘Food Wood’, gelegen tussen de Castello en de Marquee. De derde zone
was het terrein van de Petit Bazar. Door deze drie locaties konden we de bevraging
spreiden over het gehele Pukkelpop-terrein.
Op de onderstaande kaart (figuur 1) staan de drie zones op de
festivalweide aangeduid met blauwe kaders. Omdat deze drie zones ook vaak bezocht
worden door de festivalgangers tussen de concerten door om iets te eten of even tot
rust te komen, vormden ze ideale locaties voor de bevraging. Ze maakten het mogelijk
een divers publiek te bevragen. De locatie ter hoogte van de Art Yard zorgde er tevens
voor dat we zeker ook bezoekers van de Art Yard konden bevragen.

FIGUUR 1
		

Kaart van de festivalweide van Pukkelpop 2019, met de drie zones voor bevraging in blauwe kaders,
en locaties van alternatieve interventies van Art United in gele kaders.

De interviewers kregen vooraf een korte briefing waarin de wijze van selectie, contactname en bevraging werd besproken. Respondenten werden op louter willekeurige
manier geselecteerd binnen de drie zones voor bevraging. Enkel Nederlandstalige
bezoekers van 16 en ouder konden deelnemen aan de bevraging. De bevraging op
de festivalterrein duurde 10 á 15 minuten. 1031 interviews werden afgenomen, waarvan
807 respondenten binnen de leeftijdscategorie van 16 tot 35 jaar oud. Op het einde
van de beknopte vragenlijst die op de weide werd afgenomen werd gevraagd naar het
emailadres van de respondenten. De personen waarvan we over een geldig emailadres
beschikten, ontvingen een week na het festival een uitnodiging om deel te nemen aan
een uitgebreidere online vragenlijst. Deze online vragenlijst kon op een smartphone,
tablet of laptop worden ingevuld. Op deze manier realiseerden we nog eens 496 ingevulde vragenlijsten (respons van 48%), waarvan 374 binnen de leeftijdscategorie van
16 tot 35 jaar oud. Er werd gebruik gemaakt van een incentive: onder de respondenten
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die zowel de vragenlijst op het festivalterrein als de vragenlijst via mail volledig invulden,
worden tickets voor de volgende Pukkelpopeditie verloot.
De cijfers in dit rapport zijn afkomstig van een steekproef van
Pukkelpopbezoekers. Wanneer we uitspraken willen doen over de hele populatie van
Pukkelpopbezoekers dient er rekening gehouden te worden met een betrouwbaarheidsinterval. Dit is een interval waarin het percentage van de bezoekerspopulatie
zich hoogstwaarschijnlijk bevindt, en is gebaseerd op het percentage in de steekproef
en de grootte van de steekproef. Voor de gerapporteerde percentages uit de korte
vragenlijst, met een steekproefgrootte van 807, is dit betrouwbaarheidsinterval 2 tot
3,5 procentpunten. Voor de percentages uit de vragenlijst die via mail werd gestuurd
is het betrouwbaarheidsinterval 4 tot 5,5 procentpunten. Als voorbeeld nemen we een
drempel die bevraagd werd in de vragenlijst via mail. Wanneer 30% van de steekproef
een bepaalde drempel voor museumbezoek ervaart, wil dit zeggen dat het percentage
van alle Pukkelpopbezoekers voor de geselecteerde leeftijd (16 tot 35 jaar) dat deze
drempel ervaart met 95% betrouwbaarheid tussen 24,5% en 35,5% ligt.
In de korte vragenlijst werden enkele socio-demografische
eigenschappen zoals onderwijsniveau, leeftijd en geslacht afgewisseld met vragen
over cultuurparticipatie, interesse in cultuurvormen, kunst op de festivalweide en
bemiddeling tijdens museumbezoek. De vragenlijst via mail heeft een bredere scope,
en omvat vragen omtrent het festivalbezoek aan Pukkelpop, een evaluatie van Art
Yard, interesse en voorkeuren met betrekking tot beeldende kunst, voorkeuren
tijdens museumbezoeken, cultuurparticipatie en mediavoorkeuren en -participatie.
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PUKKELPOPBEZOEKER EN KUNSTMUSEA
ART United selecteerde Pukkelpop vanuit de veronderstelling dat Pukkelpop een
diverse waaier van bezoekers aantrekt met enige interesse in cultuur, alleszins in
muziek. In de bevraging legden we de Pukkelpopbezoekers verschillende vragen
over hun cultuurdeelname voor. Dit laat ons toe deze veronderstelling te toetsen.
In dit deel vergelijken we daartoe de cultuurparticipatie van Pukkelpopbezoekers
in onze steekproef met die van een representatieve steekproef van alle Vlaamse
jongeren (gebaseerd op de Participatiesurvey 2014).
In tabel 1 beschrijven we het museumbezoek van zowel de respondenten van de ART United-bevraging als van de participatiesurvey. De vraag werd
met dezelfde bewoording gesteld in de twee surveys. Belangrijk bij de interpretatie van
de resultaten is dat alle vragen over cultuurdeelname peilen naar deelname in de vrije
tijd. Alle in schoolverband georganiseerde activiteiten worden hier m.a.w. niet in rekening gebracht. De drie leeftijdsgroepen die we vergelijken zijn de 16 tot 20-jarigen, de
21 tot 26-jarigen en de 27 tot 35-jarigen. We leggen in deze nota de focus op de jongere
leeftijdsgroepen. Respondenten ouder dan 35 laten we in deze rapportering buiten
beschouwing omdat het gaat om zeer diverse leeftijden welke niet kunnen worden
opgedeeld in kleinere leeftijdssegmenten. ART United focust op de twee jongste leeftijdsgroepen, waarbij we de categorie van 27 tot 35-jarigen vooral als referentiegroep
zien. We beschouwen de 16 tot 26-jarigen als jongeren en de 27 tot 35-jarigen als jongvolwassenen. Kunstmuseumbezoek wordt in drie categorieën opgedeeld: niet-participanten (geen kunstmuseum bezocht in de laatste zes maanden), de occasionele participanten (een of twee kunstmusea bezocht in de laatste zes maanden) en de frequente
participanten (drie of meer kunstmusea bezocht in de laatste zes maanden).
In tabel 1 vergelijken we de participatie aan kunstmusea van
Pukkelpopbezoekers met representatieve bevolkingscijfers voor deze leeftijdsgroepen,
afkomstig uit de participatiesurvey 2014. Hierbij valt onmiddellijk de hogere participatie
graad bij Pukkelpopbezoekers op. Voor alle leeftijdsgroepen zien we hogere percentages bij Pukkelpopbezoekers, zowel voor occasioneel als frequent bezoek van kunstmusea. Terwijl van alle Vlaamse jongeren 75 à 80% geen kunstmuseum bezocht, is dit bij
de Pukkelpopbezoekers slechts om en bij de 30%. Het percentage frequente kunstmuseumbezoekers ligt bij Vlaamse jongeren op ongeveer 5%. Bij de Pukkelpopbezoekers
bedraagt dit bijna een derde van de populatie. Er zijn geen significante verschillen
tussen de drie leeftijdscategorieën op vlak van bezoekfrequentie van kunstmusea in
deze drie categorieën.

Leeftijd
16 tot 20
21 tot 26
27 tot 35
16 tot 35
TABEL 1
		

BEZOEK AAN KUNSTMUSEA IN DE VRIJE TIJD (VOORBIJE ZES MAANDEN)
Participatiesurvey 2014 (selectie 16 tot 35 jaar)
ART United 19 (Pukkelpop-bezoekers)
(N=1096)
(N=785)
Geen
Occasionele
Frequente
TOTAAL
Geen
Occasionele
Frequente
TOTAAL
participatie
participatie
participatie
participatie
participatie
participatie
75,2%
19,4%
5,4%
100%
28,5%
38,5%
33,0%
100%
(N=242)
(N=270)
80,8%
14,7%
4,5%
100%
32,6%
38,2%
29,2%
100%
(N=333)
(N=322)
81,6%
13,1%
5,4%
100%
31,6%
39,4%
29,0%
100%
(N=520)
(N=193)
79,9%
15,0%
5,1%
100%
31,0%
38,6%
30,4%
100%

Frequentie van kunstmuseumbezoek per leeftijdscategorie, vergelijking tussen populatiegegevens
(Participatiesurvey 2014) en Pukkelpopbezoekers (ART United 2019)

Zoals uit bovenstaande tabel duidelijk blijkt, vormen Pukkelpopbezoekers geen representatieve afspiegeling van de jongerenpopulatie in Vlaanderen. Ook wanneer we het
opleidingsniveau van de jonge Pukkelpopbezoekers vergelijken met een representatief staal van jongeren in Vlaanderen, kent Pukkelpop een publiek dat hoger opgeleid is of waarbij de studies die men volgt doorgaans leiden tot een hoger diploma.
Ongeveer de helft van de steekproef van 16 tot 35-jarigen volgt nog dagonderwijs
(48,8%). Meer specifiek volgt 13,6% les in het secundair onderwijs, en 35,2% volgt
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les in het hoger onderwijs. Daarnaast heeft 12,4% als hoogste opleidingsniveau een
diploma secundair onderwijs, en 38,3% heeft een diploma in het hoger onderwijs.
Wanneer we deze groep van hoog opgeleiden verder opdelen, dan behaalde ongeveer
de helft een bachelorsdiploma (19,6%) en de helft een masterdiploma (18,7%).
In figuur 2 vergelijken we de Pukkelpopbezoekers met de Vlaamse jongeren uit
de Participatiesurvey 2014, welke gebaseerd is op een representatieve steekproef. Er tekenen zich enkele duidelijke verschillen af. Ten eerste volgt een hoger
percentage dagonderwijs in de PKP19-steekproef dan in de Vlaamse bevolking.
Ten tweede bevat de PKP19-steekproef een zeer klein percentage dat zijn/haar
secundair onderwijs niet heeft afgemaakt (0,4%) in vergelijking met alle Vlaamse
16 tot 35-jarigen in de Participatiesurvey 2014 (9,6%). Ten derde heeft slechts
12,3% van de Pukkelpopbezoekers tussen 16 en 35 jaar als hoogste diploma
een diploma secundair onderwijs, tegenover 35,3% in de Participatiesurvey.

50%

volgt
dagonderwijs

secundair onderwijs
niet afgemaakt
of lager

diploma secundair
onderwijs

diploma hoger
onderwijs:
bachelor

diploma hoger
onderwijs: master
of hoger

48,8%
40%
35,3%
30%
27,4%
20%
19,6%

18,7%
16,1%

12,3%

10%

11,5%

9,6%
PKP19
PAS14

0,4%

0%
FIGUUR 2

Vergelijking onderwijsniveau 16 tot 35-jarigen: PKP19 (N=745) en PAS14 (N=1096)

In tabel 2 vergelijken we de opleidingsniveaus binnen leeftijdsgroepen. Als we binnen
deze leeftijdsgroepen kijken naar de opleidingscijfers, blijkt dat Pukkelpopbezoekers
binnen elke van de drie onderscheiden leeftijdsgroepen hoger opgeleid zijn dan een
doorsnee selectie van de Vlaamse bevolking op die leeftijd.

PKP19
(N=745)
16 tot 20
21 tot 26
27 tot 35

Student
secundair
onderwijs
38,2%
0,7%
0,0%

Student
hoger
onderwijs
56,0%
36,9%
2,2%

16 tot 35

13,6%
35,2%
Volgt
Secundair
PAS14
dagonderwijs niet afgemaakt
(N=1096)
of lager
16 tot 20
88,4%
21 tot 26
24,2%
27 tot 35
1,2%
16 tot 35
TABEL 2
		

Secundair
onderwijs niet
afgemaakt of lager
0,4%
0,7%
1,1%

Diploma
secundair
onderwijs
3,5%
16,3%
18,3%

Diploma hoger
onderwijs:
bachelor
1,9%
23,2%
38,9%

Diploma hoger
onderwijs:
master of hoger
0,0%
22,2%
39,4%

100%
100%
100%

0,4%
Diploma secundair onderwijs

12,3%
Diploma
bachelor

19,6%
Diploma
master

18,7%

100%

5,8%
8,2%
12,4%

5,8%
48,3%
40,7%

0,0%
13,9%
25,1%

0,0%
5,4%
20,7%

100%
100%
100%

9,6%

35,3%

16,1%

11,5%

100%

27,4%

Onderwijsniveau per leeftijdscategorie. Vergelijking tussen data Pukkelpop 2019 (N=745)
en data Participatiesurvey 2014 (N=1096)
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De band tussen onderwijs en cultuurparticipatie werd in het verleden al grondig onderzocht in zowel de Vlaamse als de internationale context. De centrale bevinding in deze
onderzoekstraditie is de frequente en brede cultuurparticipatie van hoger opgeleiden, en
de lage en smalle cultuurparticipatie van lager opgeleiden. Onderzoek gebaseerd op de
participatiesurvey van 2014 bevestigt de relatie tussen opleidingsniveau en cultuurparticipatie. Hoger opgeleiden hebben meer kans om een bezoek te brengen aan podiumvoorstellingen, bioscopen, kunstmusea, erfgoed en concerten (klassiek en niet-klassiek)
(Van Steen, Willekens, Beunen, Siongers, & Lievens, 2015). Ook bij jongeren (14 tot
25-jarigen) is het bezoeken van kunsten- en erfgoedactiviteiten sterk gerelateerd aan
opleidingsniveau (Willekens & Lievens, 2014). Het volgen van ASO, in vergelijking met
andere onderwijsvormen in het secundair onderwijs, en het volgen van een opleiding in
het hoger onderwijs zijn voorspellers voor een hogere kunsten- en erfgoedparticipatie.
Afgestudeerden met een diploma hoger onderwijs in deze leeftijdscategorie participeren ook vaker aan kunsten en erfgoed. Ook werd op basis van een trendanalyse op de
participatiesurveygegevens vastgesteld dat de verschillen in cultuurparticipatie tussen
opleidingsniveaus niet veranderden over de tijdsspanne van 2004 tot 2014.
Over het algemeen hebben we een lichte oververtegenwoordiging
van vrouwen in de dataset die werd verzameld op het festivalterrein (tabel 3): 59% van
de respondenten is vrouw. Wanneer uitgesplitst wordt naar leeftijdsgroepen valt evenwel
op dat de verdeling in de jongste categorie zeer scheef is, waarbij slechts 28% van
de bevraagde 16 tot 20-jarigen man is. De twee andere leeftijdscategorieën hebben
een meer gelijk verdeelde genderverhouding, waarbij de leeftijdscategorie van 21 tot
26 net meer vrouwen dan mannen bevat. In de leeftijdscategorie van 27 tot 35-jarigen
vinden we dan weer net meer mannen dan vrouwen.

man

TABEL 3

16 – 20

21 – 26

27 – 35

TOTAAL

28,0%

44,3%

54,6%

41,1%

vrouw

72,0%

55,7%

45,4%

58,9%

totaal

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Genderverhouding per leeftijdscategorie bij 16 tot 35-jarigen, data Pukkelpop 2019 (N=807)

Bovenstaande wijst er op dat het Pukkelpoppubliek zeker geen afspiegeling van de
Vlaamse jongerenpopulatie vormt. De Pukkelpopbezoeker is hoger opgeleid en bezoekt
meer musea dan de doorsnee jongere. Het is belangrijk dit in rekening te houden bij
de interpretatie van de resultaten. Omwille van de sterk verschillende genderverdelingen
binnen de leeftijdsgroepen, voerden we ter controle tevens multivariate analyses
uit waarin gecontroleerd werd voor geslacht. We rapporteren hier enkel de bivariate
analyses maar geven in voetnoot aan wanneer de multivariate analyses afwijken van
de bivariate leeftijdsanalyses.
In de volgende sectie vatten we de kernbevindingen en meest
opvallende resultaten met betrekking tot de vier centrale onderzoeksvragen samen.
In een eerste paragraaf gaan we in op algemene bevindingen en leeftijdsverschillen.
In een tweede paragraaf delen we de groep van 16 tot 26-jarigen in op basis van hun
frequentie van kunstmuseumbezoek en bespreken we het profiel van jongeren die
kunstmusea bezoeken.
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‘Peri-Masks’ by Benjamin Vandewalle, foto: Zaza Bertrand
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Launch event M HKA Black Wave

Cloud 9, foto: Zaza Bertrand
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RESULTATEN
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RESULTATEN

1 CULTUUR- EN MUSEUMPARTICIPATIE BIJ JONGE PUKKELPOPBEZOEKERS
INTERESSE VOOR VERSCHILLENDE CULTUURVORMEN

3 Wanneer we dit verschil
tussen leeftijden controleren
voor geslacht in multivariate
analyse blijkt de interesse
nog steeds significant te
verschillen tussen de drie
leeftijdscategorieën. In deze
analyse hebben meisjes
ook een hogere interesse
in dans dan jongens.
4 Wanneer we dit verschil
tussen leeftijden controleren
voor geslacht in multivariate
analyse valt het verschil
tussen de 16 tot 20-jarigen
en 27 tot 35-jarigen weg.
De interesse in literatuur
verschilt ook significant
naar geslacht in deze ana
lyse, waarbij meisjes een
hogere interesse hebben
dan jongens.

Uit wetenschappelijk onderzoek is reeds gebleken dat participatie in één cultuurvorm
vaak hand in hand gaat met participatie in andere cultuurvormen (Smits, Lievens &
Scheerder, 2015). Dit betekent dat mogelijk ook de interesse voor een welbepaalde
cultuurvorm samengaat met een interesse voor andere cultuurvormen.
We namen de proef op de som en vroegen de respondenten op de festivalweide op een schaal van 0 tot 10 hun interesse voor zes cultuurvormen aan te geven. De gemiddelde punten op 10 worden voor elke cultuurvorm,
opgesplitst naar leeftijdscategorie, weergegeven in figuur 3. De cultuurvorm die de
Pukkelpopbezoekers het sterkst interesseert is –niet zo verwonderlijk- muziek, met
een gemiddelde score van 9 op 10. Interesse in film komt op de tweede plaats, met
een gemiddelde score van net geen 8 op 10. De hoge interesse in film wordt gevolgd
door interesse in dans en beeldende kunst. Minste interesse bestaat er voor theater
en literatuur. Beide cultuurvormen krijgen een gemiddelde score van tussen de
5 en 6 op 10. Betreffende de interesse in muziek, theater, beeldende kunst en film
verschillen de drie leeftijdsgroepen niet significant van elkaar.
Voor dans stellen we wel significante verschillen vast,
waarbij de jongste leeftijdscategorie de hoogste interesse aangeeft, gevolgd
door de 21 tot 26-jarigen en de 27 tot 35-jarigen de minste interesse aangeven.3
Ook voor literatuur is er een significant verschil tussen de leeftijdscategorieën,
waarbij de 16 tot 20-jarigen een significant lagere interesse aangeven dan de
twee andere leeftijdscategorieën.4
muziek

10,0
9,0
8,0
7,0
6,0

9,1

9,0

film

dans

beeldende kunst

theater

literatuur

8,8
7,9

7,8

7,8
6,6
6,0

5,0

5,9
5,3

5,9

5,6

5,4

5,3

5,8

5,5

5,8

4,7

4,0
3,0
2,0
16 – 20
21 – 26
27 – 35

1,0
0,0
FIGUUR 3

Interesse in verschillende cultuurvormen per leeftijdscategorie, gemiddelde op 10 punten (N=776)

Een volgende vraag betreft de tevredenheid met het Vlaams cultuuraanbod in zijn
geheel, waarbij werd bevraagd of de respondenten de voorkeur geven aan een
specifiek jeugdaanbod, dan wel dat men binnen het bestaande aanbod meer aandacht
moet besteden aan jongeren. Hierbij legden we de respondenten een vraag voor met drie
antwoordopties, waarbij ze dienden aan te geven welk soort aanbod hun voorkeur
krijgt. De antwoordopties waren 1) “Een aangepast aanbod (voor een jong publiek,
met een jonge en hippe insteek)”, 2) “Een aangepaste beleving (binnen het aanbod
voor een breed publiek meer aandacht voor jongeren)” en 3) “Ik ben tevreden met het
aanbod en ik heb geen nood aan privileges”. Hierbij zien we grote verschillen tussen
de leeftijdscategorieën (zie figuur 4). De hoogste tevredenheid is te vinden bij de groep
van 27 tot 35-jarigen. Meer dan de helft van hen geeft aan tevreden te zijn met het
aanbod. Dit percentage is significant hoger dan het percentage in de twee jongere
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RESULTATEN
5 De multivariate analyses
wijzen uit dat jongens minder
dan meisjes een aangepast
aanbod met een jonge hippe
insteek verkiezen. Ook na
controle voor geslacht stellen
we vast dat de 21- tot 26-jarigen meer dan de jongste en
de oudste leeftijdsgroep een
aangepaste beleving binnen
het bestaande aanbod
verkiezen.
100%

leeftijdscategorieën, waarbij net geen drie op de tien dit aangeeft. Bij de jongste groep
van 16 tot 20-jarigen geeft net geen 40% aan liever een cultuuraanbod te hebben met
een jonge en hippe insteek, wat een significant hoger percentage is in vergelijking met de
twee oudere leeftijdscategorieën. De 21 tot 26-jarigen vallen op omdat meer dan de helft
graag mogelijkheden tot aangepaste beleving heeft binnen een aanbod voor een breed
publiek. Deze groep is significant groter dan in de twee andere leeftijdscategorieën, waar
in beide groepen ongeveer drie op de tien dit aangeeft.5
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30,6%
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20%

39,8%
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FIGUUR 4

17,7%

18,6%

Tevredenheid van cultuuraanbod, opgedeeld naar leeftijd (N=270)

KUNST OP FESTIVALS
6 Gecontroleerd voor
leeftijd stellen we voor de
eerste, derde, zesde en
zevende stelling significante
leeftijdseffecten vast. Met
de eerste stelling gaat men
meer akkoord naarmate de
leeftijd toeneemt. Bij de derde stelling onderscheidt de
middelste leeftijdsgroep zich
significant van de andere
twee leeftijdsgroepen. Bij de
zesde stelling onderscheiden
16 tot 20-jarigen zich significant van middelste leeftijdsgroep. Bij de zevende stelling
gaat de oudste leeftijdsgroep
minder akkoord dan de twee
jongere leeftijdsgroepen.

Aangezien het programmatorische onderdeel van ART United als doel heeft kunst buiten
de museummuren te tonen, onderzochten we ook attitudes van Pukkelpopbezoekers
voor dit soort van initiatieven. We legden de bezoekers een zevental stellingen voor die
peilen naar hun houding ten aanzien van kunst buiten de museummuren en op festivals.
Hierbij konden ze antwoorden aan de hand van vijf categorieën, gaande van “helemaal
niet akkoord” tot “helemaal akkoord”, met een neutrale tussencategorie “tussenin”.
De percentages die akkoord of helemaal akkoord gaan met de stellingen worden per
leeftijdscategorie gebundeld in tabel 4. Over het algemeen is er een groot enthousiasme
voor meer kunst op de festivalweide. Slechts 8,4% vindt dat kunsttentoonstellingen in
het museum moeten blijven en 90,4% apprecieert de inspanning van kunstmusea om
ook buiten het museum kunst te tonen. Bijna 70% van de respondenten geeft aan dat
beeldende kunst en activiteiten georganiseerd door kunstmusea een perfecte toevoeging zijn aan de festivalervaring. Slechts 13,7% geeft aan dat ze zich enkel met muziek
willen bezighouden op de festivalweide. Toch geeft ook 18,6% aan geen tijd te hebben
op festivals om zich met kunst bezig te houden 6.
1 Randactiviteiten op een festival kunnen me gestolen worden, ik kom naar muziekfestivals
voor de muziek
2 Beeldende kunst en activiteiten georganiseerd door musea zijn een perfecte toevoeging
aan een festival-ervaring.
3 Ik vind het fijn dat ik naast muziek ook kunstenaars kan ontdekken op Pukkelpop.
4 Tijdens een muziekfestival heb ik geen tijd om me met kunst bezig te houden.
5 Kunsttentoonstellingen horen thuis in een museum, andere locaties lenen zich hier niet toe.
6 Ik vind het fijn dat musea ook buiten hun gebouwen kunst tonen.
7 Er is dit jaar op Pukkelpop veel interessante kunst te vinden.

TABEL 4
		

16-20 21-26 27-35 totaal
11,9% 13,5% 16,5% 14,7%
66,8% 72,2% 69,2% 69,5%
59,8%
17,3%
7,7%
85,9%
49,4%

68,2%
18,1%
8,3%
92,3%
45,8%

61,0%
21,1%
9,2%
93,3%
33,7%

65,0%
18,4%
8,0%
90,1%
43,4%

Houding ten aanzien van kunst op festivals: % van respondenten dat akkoord of helemaal akkoord gaat met de stelling,
per leeftijdscategorie (N=791)
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RESULTATEN
DREMPELS EN MOTIVATIES VOOR HET BEZOEKEN VAN KUNSTMUSEA
Aan alle respondenten (zowel participanten als niet-participanten) werd in
de vervolgvragenlijst gevraagd naar drempels voor (meer) kunstmuseumbezoek.
We onderscheidden daarbij de volgende drempels:
1
2
3
4
5
6
7

7 De leeftijdsgroep van 16
tot 20 jaar geeft deze drempel ook aanzienlijk meer aan
dan de oudste leeftijdsgroep,
maar het verschil is hier niet
statistisch significant.
8 Uit de multivariate
analyses blijkt dat meisjes vaker dan jongens de
financiële drempel aangeven.
Gecontroleerd voor geslacht
stellen we vast dat de jongste
leeftijdsgroep vaker dan
de middelste leeftijdsgroep
aangeeft zich niet thuis te
voelen in een kunstmuseum
en vaker de interessedrempel aangeeft.

50%

Respondenten konden op een vijfpuntenschaal aangeven in welke mate deze drempels
voor hen van toepassing waren. De meest gerapporteerde drempels zijn: “Ik weet er te
weinig van” (44,7% van de respondenten duidt aan dat deze drempel voor hen enigszins
of helemaal van toepassing is), “De afstand naar kunstmusea van waar ik woon, is te
groot” (43,6%), “Kunstmusea zijn te duur” (34,0%) en “Ik heb niemand om me te vergezellen” (31,3%). De drempel “Ik weet niet wat er te zien of te beleven valt” is met 27,6%
de minst voorkomende drempel.
Bij vier van de zeven drempels stellen we leeftijdsverschillen
vast (zie figuur 5). De emotionele drempel “ik voel er me niet thuis” wordt bij de 16
tot 20-jarigen veel meer aangeduid dan bij de 21 tot 26-jarigen (40,2% t.o.v. 21,4%).
Ook de interessedrempel (“Ik ben er niet in geïnteresseerd”), wordt significant meer
aangeduid door de 16 tot 20-jarigen (38,2%) dan door 21 tot 26-jarigen (21,6%).
De financiële drempel wordt vervolgens meer aangeduid door 21 tot 26-jarigen
(39,3%) dan door 27 tot 35-jarigen (25,8%)7. Tenslotte geeft de groep van 27 tot
35-jarigen vaker dan de groep van 21 tot 26-jarigen aan niet te weten wat er te zien
of te beleven valt in een kunstmuseum (34,4%).8
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tijdens een museumbezoek
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FIGUUR 5

Percentage per leeftijdscategorie dat akkoord gaat met de drempels voor museumbezoek (N=312)
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RESULTATEN
Naast het bevragen van drempels voor museumparticipatie, bevroegen we de respondenten ook naar mogelijke opstappen voor museumbezoek. Meer specifiek presenteerden we hen negen activiteiten die musea zouden kunnen organiseren en vroegen we
hen in welke mate deze activiteiten hen zouden kunnen aanzetten om een museum te
bezoeken. Het betrof volgende activiteiten:
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Live concerten of dj-sets
Sociaal evenement met hapjes en drankjes
Theater of dansvoorstellingen
Performance art
Evenement in samenwerking met lokale verenigingen
of organisaties
Studie of werkruimte
Rondleidingen gericht op eigen leeftijd
Intensiever gebruik multimedia toepassingen
Zelf iets kunnen maken in museum

De respondenten konden telkens aangeven in welke mate de activiteit hen zou aan
zetten om (meer) een museum te bezoeken. Hierbij konden ze antwoorden aan
de hand van vijf categorieën die gaan van “heel zeker niet” tot “heel zeker wel”,
met een neutrale tussencategorie “tussenin”. Voor de verdere bespreking worden
de antwoordcategorieën “eerder wel” en “heel zeker wel” samengenomen tot
één categorie (figuur 6). 83,7% geeft aan dat live concerten of dj-sets hen eerder
wel tot zeker wel zouden kunnen aanzetten vaker naar het museum te gaan.
Verder geeft bijna driekwart (75,4%) aan dat een sociaal evenement met hapjes
en drankjes hen zou kunnen overtuigen. Evenementen in samenwerking met
lokale verenigingen en organisaties zouden ongeveer de helft overtuigen tot een
museumbezoek (56,5%). Voor deze activiteit ligt het percentage bij de jongste
leeftijdsgroep (48,5%) significant lager dan bij de leeftijdscategorie van 21 tot
26-jarigen (65,2%). De organisatie van culturele kruisbestuivingen zoals theater
of dansvoorstellingen (59,3%) en performance art (58,4%) kan meer dan de helft
van de Pukkelpopbezoekers overtuigen om meer naar het museum te gaan.
Ook geeft 50,7% aan dat het openstellen van musea als studie- of werkruimte hen
zou kunnen aanzetten vaker naar het museum te gaan. Voor deze activiteit geeft net
geen twee op de drie van de 16 tot 20-jarigen en 21 tot 26-jarigen aan dat het hen zou
aanzetten vaker naar het museum te gaan. Dit zijn significant hogere percentages dan
bij de 27 tot 35-jarigen, waarbij slechts 37,6% dit aangeeft. Aangezien we vermoeden
dat dit verschil gerelateerd is aan het gegeven of respondenten nog studeren of niet,
hebben we de antwoorden voor deze activiteit ook bekeken naargelang men nog
studeert of niet en voor zij die nog studeren naargelang de opleiding die men volgt.
Pukkelpopbezoekers die hoger onderwijs volgen, zullen het best bereikt worden via
deze maatregel. Bij hen geeft 70,6% aan dat deze activiteit hen zou aanzetten vaker
naar het museum te gaan. Bij leerlingen in het secundair onderwijs zakt dit percentage
naar 54,1% (niet significant verschillend van de studenten hoger onderwijs). Bij de
groep die niet meer studeert ligt dat percentage wel significant lager en dit ongeacht
hun diploma: bij de groep met een diploma secundair onderwijs geeft 37,5% aan dat
het hen zou kunnen aanzetten een museum te bezoeken, bij de jongeren met een
diploma hoger onderwijs is dit 42,7%.
Verder zouden rondleidingen gericht op de eigen leeftijd 54,8% van de respondenten
kunnen overtuigen het museum meer te bezoeken. Hierbij is het percentage van
de 21 tot 26-jarigen (59,8) significant hoger dan bij de 27 tot 35-jarigen (44,6%).
Tot slot zou zelf iets kunnen maken in het museum het minst de Pukkelpopbezoekers
overtuigen (42,5%).
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Aanzetten tot museumbezoek, % akkoord met stelling per leeftijdscategorie, met percentages voor alle 16 tot 35-jarigen (N=300)

WIJZE VAN BEZOEK
In musea hebben bezoekers verschillende mogelijkheden op vlak van omkadering.
Vele musea bieden rondleidingen, workshops, audioguides of andere omkaderings
activiteiten aan. Wij onderzochten de voorkeuren voor enkele omkaderingsactiviteiten
bij de jongeren op Pukkelpop.
Aan de hand van vier afbeeldingen (zie tabel 5 hieronder) en een
korte beschrijving werd de voorkeur voor de wijze van museumbezoek bevraagd bij de
respondenten. Concreet dienden zij vier afbeeldingen te rangschikken naargelang hun
voorkeur. De verschillende wijzen van bezoek zijn een (1) rondleiding, (2) een individueel
bezoek of een bezoek met vrienden/familie zonder bemiddeling, (3) een workshop of
actieve bemiddeling, of (4) een individueel bezoek met een audiogids of met een app.
We bespreken naar wat hun voorkeur enerzijds het meest uitgaat en anderzijds het minst.

TABEL 5

1

2

3

4

Vier afbeeldingen met de beschrijving van deze afbeeldingen, voorgelegd in vraag naar bemiddelingsvormen

14

RESULTATEN
Populairst is duidelijk het bezoek zonder bemiddeling, individueel of met vrienden of
familie; meer dan 40% geeft hieraan de voorkeur (zie figuur 7). Voor alle drie leeftijdscategorieën is dit de meest geprefereerde wijze van bezoek, waarbij er geen significante
verschillen zijn tussen de leeftijdscategorieën.
Met betrekking tot de andere omkaderingsvormen zijn er wel
duidelijke leeftijdsverschillen. De bemiddelingsvorm die verder het meest wordt aangeduid als zijnde de prioritaire keuze is bij zowel de 16 tot 20-jarigen als de 21 tot
26-jarigen een workshop of actieve bemiddeling; bij de 16 tot 20-jarigen geeft 29,2%
hier de voorkeur aan, bij de 21 tot 26-jarigen is dit 24,0%. Bij de 27 tot 35-jarigen
geniet de workshop of actieve bemiddeling slechts de voorkeur bij 13,9%. Omgekeerd
geeft van deze laatste leeftijdsgroep 26,8% de voorkeur aan een individueel bezoek
met een audioguide of een app, wat significant hoger is dan bij de twee jongste
leeftijdsgroepen. Bij de 16 tot 20-jarigen en bij de 21 tot 26- jarigen is dit slechts
respectievelijk 15,9% en 15,7%.
De rondleiding werd ten slotte door alle leeftijdscategorieën
het minst vaak aangeduid als de eerste voorkeur, waarbij de leeftijdsgroepen niet van
elkaar verschillen. Bij elke leeftijdsgroep geeft iets meer dan een tiende de voorkeur
aan een bezoek met rondleiding.
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met een app
Individueel of
met vrienden /
familie zonder
bemiddeling
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FIGUUR 7

11,1%

Bemiddeling, percentage eerste keuze per bemiddelingsvorm, per leeftijdscategorie (N=790)

In figuur 8 geven we weer naar welke omkaderingsvorm het minst de voorkeur uitgaat of
dus het laagst geordend worden door de respondenten. Hier geeft 40,4% aan de workshop of actieve bemiddeling het minst te verkiezen van de vier opties. De oudste groep
plaatst deze actieve bemiddelingsvorm het vaakst op de laatste positie (53,1% van deze
leeftijdsgroep doet dit), de jongste groep het minst (30,6%). De 21 tot 26-jarigen nemen
een middenpositie in, 40,9% geeft binnen deze leeftijdsgroep aan deze bemiddelingsvorm het minst te verkiezen. Bij de rondleiding zien we net het omgekeerde: de jongste
leeftijdsgroep is het minst te vinden voor deze bemiddelingsvorm (zij plaatsen deze
het vaakst op de laatste positie).
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RESULTATEN
INFORMATIE IN MUSEUM

9 Wanneer we dit verschil
tussen leeftijden controleren voor geslacht in een
multivariate analyse blijkt
de voorkeur nog steeds
significant te verschillen
tussen deze twee leeftijdscategorieën.

80,0%

Bezoekers kunnen tijdens een museumbezoek op tal van manieren geïnformeerd
worden over de tentoongestelde objecten. We legden de Pukkelpopbezoekers een
lijst van zeven mogelijke informatiedragers voor waarvan ze er maximum drie mochten
aanduiden die hun voorkeur genieten. De meest aangeduide informatiebron bij de
respondenten is de traditionele muurtekst (67,0%). Daarop volgden “touchscreens
voor meer informatie”, aangeduid door 44,8% van de respondenten. De audiogids,
museum-app en gids of host werden aangeduid door ongeveer 35,3% van de respondenten. Een boekje werd verkozen door 29,1% en tot slot koos 17% voor “Iemand in
de ruimte die je kan aanspreken”.
Er is slechts één verschil op te merken bij de vergelijking tussen
leeftijdsgroepen (zie figuur 9). Het enige significante verschil tussen de leeftijds
categorieën is het percentage van de respondenten dat een voorkeur heeft voor iemand
in de ruimte die je kan aanspreken. Hierbij verschilt het percentage van de leeftijds
categorie van 21 tot 26 (21,9%) van het percentage van de 27 tot 35-jarigen (10,8%).9
Bij de andere vergelijkingen naar leeftijd vinden we geen significante verschillen.
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Op welke manieren word je het liefst geïnformeerd in het museum? Opgedeeld naar leeftijd (N=306)

De bereidheid om een museum-app te downloaden en te gebruiken werd tevens apart
bevraagd. We stelden de vraag of de respondenten in een museum een app zouden
downloaden waarop ze informatie over kunstwerken en kunstenaars kunnen vinden
en rondleidingen kunnen volgen. Er waren drie antwoordopties: “nooit”, “ja altijd” en
“ja, als er gratis wifi is”. Slechts 13,2% van de steekproef geeft aan nooit een museum
app te willen downloaden. 85,5% is wel bereid dit te doen, waarbij 61,4% van de hele
steekproef dit enkel zou doen als er gratis wifi is (zie figuur 10). Het percentage van de
jongeren die enkel een app zou downloaden wanneer er gratis wifi is, is significant hoger
bij de jongste twee groepen (68,7% en 67,3%) dan bij de groep van 27 tot 35 (46,2%).
Bij deze oudste groep is het percentage dat altijd een app zou downloaden (34,1%)
dan weer significant hoger dan de percentages bij de 16 tot 20-jarigen (17,2%) en de
21 tot 26-jarigen (22,1%).
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Antwoorden per leeftijdscategorie op vraag: Zou je een app zouden downloaden waarbij je informatie over kunstwerken
en kunstenaars op kan vinden en rondleidingen kan volgen? (N=303)

COMMUNICATIE NAAR JONGEREN
We legden respondenten zeven mogelijke informatiekanalen voor waarmee musea
kunnen communiceren over nieuwe tentoonstellingen, activiteiten en evenementen.
Hierbij vroegen we de respondenten om voor elk communicatiekanaal aan te geven
in welke mate ze dit een geschikt kanaal vinden op basis van vijf antwoordcategorieën, gaande van helemaal geen geschikt kanaal, tot een zeer geschikt kanaal. We
bundelen in deze bespreking de percentages van de respondenten die de kanalen
“eerder wel” of “zeer” geschikt vonden.
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Percentage van gehele steekproef dat bepaalde informatiekanalen geschikt acht voor promotie musea (N=299)

De voorkeur van de bevraagde jongeren gaat het meest uit naar sociale media
(zie figuur 11). Meer dan acht op de tien van de respondenten geeft Facebook aan als
geschikt kanaal en 74,1% geeft Instagram aan als geschikt kanaal. Van beide kanalen
geeft ook meer dan een kwart van de respondenten aan het zeer geschikte kanalen
te vinden. Deze percentages liggen hoger dan bij alle andere kanalen. Ook televisie
en radio worden door ruim de helft van de steekproef een geschikt kanaal bevonden,
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10 De multivariate analyses
bevestigen in grote lijnen
de bivariate vaststellingen.

al is het aandeel respondenten dat deze kanalen als zeer geschikt beschouwd wel
aanzienlijk kleiner dan bij de sociale media kanalen. De klassieke communicatiekanalen van kranten of magazines en affiches en flyers worden als minder geschikt gezien:
slechts 41,1% vindt affiches of flyers een geschikt kanaal, bij kranten of magazines
is dit 42,1%. Op de laatste plaats staan elektronische nieuwsbrieven. Slechts 33,2%
vindt een nieuwsbrief via mail een geschikt kanaal.
De voorkeuren voor communicatiekanalen verschillen sterk
naar leeftijd. Sociale media genieten meer de voorkeur bij jongeren. Facebook
wordt zo bv. meer geschikt bevonden door de 21 tot 26-jarigen (88,5% vindt dit
eerder wel of zeker een geschikt kanaal) dan bij de 27 tot 35-jarigen (77,3%). En
in de twee jongste groepen geeft meer dan driekwart aan Instagram een geschikt
kanaal te vinden. Dit is significant hoger dan het percentage bij de 27 tot 35-jarigen,
waarbij 61,4% Instagram als geschikt kanaal beschouwt. Meer traditionele kanalen
zoals kranten en magazines worden dan weer meer geschikt bevonden door 27
tot 35-jarigen (56,3%) dan door de 16 tot 20-jarigen (29,9%) en de 21 tot 26-jarigen
(41,6%). De nieuwsbrief via mail wordt tenslotte significant meer aangeduid als een
geschikt kanaal bij de 21 tot 26-jarigen (38,1%) dan bij de 16 tot 20-jarigen (24,7%).10
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‘I am Prepared for You’ by Markus Sixay, foto: Zaza Bertrand
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2 PROFIEL KUNSTMUSEUMBEZOEKERS IN PUKKELPOPPOPULATIE
In dit tweede deel bespreken we het profiel van de jonge kunstmuseumbezoekers onder
de respondenten. We richten ons in dit deel enkel tot de 16 tot 26-jarigen, en vergelijken
hen op basis van hun frequentie van kunstmuseumbezoek in de laatste zes maanden.
Hierbij onderscheiden we drie groepen: de groep van jongeren die de voorgaande zes
maanden in hun vrije tijd geen kunstmuseum bezocht hebben, de jongeren die occasio
neel een kunstmuseum bezochten (één of twee keer) en de jongeren die frequent kunst
musea bezochten (drie of meer). Voor de drie leeftijdscategorieën die we hierboven behandelden is de verdeling op vlak van participatie ongeveer gelijklopend. Het percentage
dat in een bepaalde mate naar kunstmusea gaat is per leeftijdscategorie aangegeven
in tabel 6. We nemen in de volgende analyses dus enkel de eerste twee groepen mee.
Leeftijd
16 – 20
21 – 26
27 – 35

TABEL 6

Geen participatie
28,5%
32,6%
31,6%

Occasionele participatie
38,5%
38,2%
39,4%

Frequente participatie
33,0%
29,2%
29,0%

TOTAAL
100%
100%
100%

Frequentie van kunstmuseumbezoek per leeftijdsgroep (N=785)

We vergelijken in dit deel het profiel van de jonge frequente kunstmuseumbezoekers op
vlak van opleiding, gender, cultuurparticipatie op school en met de ouders, participatie
aan andere cultuurvormen en ervaren drempels met dat van niet-participanten en occasionele kunstmuseumbezoekers.

OPLEIDING
Op het vlak van opleiding, merkten we reeds in de inleiding op dat het grootste deel van
de 16 tot 20-jarigen student is, en ook bij de 20 tot 26-jarigen ongeveer 40% student is.
Binnen de groep die nog studeert zien we dat het percentage van studenten in het
hoger onderwijs sterk toeneemt met de mate waarin men musea bezoekt. Bij de nog
studerende frequente museumbezoekers volgt 80,5% hoger onderwijs, terwijl dit
bij de studerende respondenten die geen museum bezocht hebben slechts 62% is.
Bij de afgestudeerde respondenten is het verschil minder
eenduidig. De niet-bezoekers tellen verhoudingsgewijs wel minder personen met
een masterdiploma (24,6%) dan de twee groepen van museumbezoekers, maar
de occasionele museumbezoekers hebben vaker een masterdiploma op zak dan
de frequente museumbezoekers (37,7% versus 32,7%).
OPDELING BINNEN RESPONDENTEN DIE DAGONDERWIJS VOLGEN
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OPDELING BINNEN RESPONDENTEN DIE GEEN DAGONDERWIJS VOLGEN
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Opleidingsniveau per participatiegroep kunstmusea, 16 tot 26-jarigen (N=550)
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GENDER
In de data voor de 16 tot 26-jarigen is er een genderonevenwicht te bemerken op vlak
van kunstmuseumparticipatie. Binnen de hele groep van respondenten is de geslachtsverhouding ongelijk, waarbij er minder mannen (35,8%) dan vrouwen (63,2%) deelnamen aan de vragenlijst (zie figuur 13). De genderverhouding bij de participatiegroepen
dient dan ook steeds vergeleken te worden met de algemene genderverdeling. De
genderverdeling bij de occasionele bezoekers is gelijkaardig als deze in de totale steekproef. De twee andere groepen wijken evenwel duidelijk af van de algemene genderverdeling. Waar er bij de niet-participanten bijna een evenwicht is tussen mannen (48%)
en vrouwen (52%), maken bij de frequente bezoekers vrouwen 72% van de groep uit.
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Gender per participatiegroep kunstmusea, 16 tot 26-jarigen (N=592)

CULTUURPARTICIPATIE OP SCHOOL EN THUIS
Vervolgens bekijken we het kunstmuseumbezoek met de school en met de ouders
voor de drie participatiegroepen. Empirisch onderzoek toonde reeds veelvuldig aan
dat cultuurparticipatie op school en met de ouders belangrijke stimulansen voor
toekomstige kunstmuseumparticipatie vormen (zie bv. DiMaggio & Useem, 1978;
Lievens, Siongers & Waege, 2015; Nagel & Ganzeboom, 2002).
Ten eerste kijken we naar het kunstmuseumbezoek in de schoolse
context. Hierbij bakenen we drie groepen af: 1) een zeer kleine groep van respondenten
(2,4%) die geen kunstmuseum bezocht tijdens het secundair onderwijs, 2) een groep
die één of twee kunstmusea bezocht heeft tijdens de middelbare school (41,5%) en een
groep die drie of meer keer met school naar een kunstmuseum ging (56,1%). We kunnen
in figuur 14 duidelijk vaststellen dat de frequente museumbezoekers tijdens hun secundaire schoolloopbaan frequenter een museum bezocht hebben dan de andere twee
groepen. Dit bevestigt eerder onderzoek dat cultuurparticipatie en cultuureducatie op
school bevorderlijk zijn voor de buitenschoolse cultuurparticipatie.
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Frequente bezoeker
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41,5%
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Kunstmuseumbezoek tijdens secundair onderwijs per participatiegroep kunstmusea, 16 tot 26-jarigen, (N=205)

Ten tweede richten we ons naar de participatie aan kunstmusea met de ouders (zie figuur
15). Meer dan de helft (55,9%) van de respondenten tussen 16 en 26 jaar oud geven aan
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dat ze op 12 tot 14-jarige leeftijd kunstmusea bezochten met hun ouders. Wanneer we
de respondenten opsplitsen op basis van hun kunstmuseumparticipatie in de laatste zes
maanden ontdekken we een sterke samenhang met het bezoeken van kunstmusea met
de ouders. De percentages van de drie participatiegroepen verschillen alle drie significant van elkaar, waarbij het hoogste percentage te vinden is bij de frequente bezoekers
(69,4% van de frequente bezoekers bezocht op 12-14 jarige leeftijd een kunstmuseum
met de ouders) en het laagste percentage te vinden is bij de niet-bezoekers (44,0%).
Geen kunstmusea bezocht

80%
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Frequente bezoeker

TOTAAL

70%
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50%
40%
69,4%
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FIGUUR 15
		

Ouders namen respondent mee naar kunstmusea tussen 12 en 14 jaar oud per participatiegroep kunstmusea,
16 tot 26-jarigen, (N=592)

PARTICIPATIE AAN ANDERE CULTUURVORMEN
We vroegen de Pukkelpopbezoekers ook naar hun participatie aan andere culturele
activiteiten. Hieronder vergelijken we de drie participatiegroepen naar de mate waarin
ze andere musea dan kunstmusea, concerten en muziekfestivals bezochten.
Kijken we eerst naar de meest verwante culturele activiteit,
m.n. het bezoeken van andere musea dan kunstmusea. Hierbij onderscheiden we net
als bij de kunstmusea drie groepen op basis van bezoekersfrequentie in de laatste
zes maanden: niet-bezoekers, occasionele bezoekers (één of twee andere musea)
en frequente bezoekers (drie of meer andere musea). Bijna een derde (32,5%) van alle
16 tot 26-jarigen in onze steekroef zijn occasionele bezoekers van andere musea, en
14,0% bezoekt frequent andere musea. Het percentage van occasionele bezoekers
van andere musea is significant lager in de groep van niet-kunstmuseumbezoekers
(13,7%) dan bij de jongeren die wel kunstmusea bezoeken, waar er bij de occasionele
kunstmuseumbezoekers 39,3% tot deze categorie behoort, en bij de frequente kunst
museumbezoekers 43,3% tot deze categorie behoort. Vergelijken we de occasionele
en frequente bezoekers van kunstmusea met elkaar, dan verschillen ze niet echt op
het vlak van occasioneel bezoek aan andere musea. Wel zien we dat frequente kunstmusea-bezoekers ook meer frequent andere musea bezoeken: 27% frequente kunstmuseumbezoekers bezoekt ook frequent andere musea terwijl slechts 10% occasionele
kunstmuseumbezoekers frequent een ander museum bezocht heeft.
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Voor het concertbezoek onderscheiden we eveneens drie groepen op basis van hun
frequentie van concertbezoek: niet-concertgangers, occasionele concertgangers
(1 of 2 in de laatste zes maanden) en frequente concertgangers (drie of meer concerten in de laatste zes maanden). Kunstmuseabezoekers hebben de voorgaande zes
maanden ook meer dan de andere Pukkelpopbezoekers ook andere concerten bezocht.
Ruim negen op de tien bezocht een concert het afgelopen jaar. Bij respondenten die
geen kunstmusea bezochten betrof dit acht op de tien (79,7%). Daarnaast valt het op
dat frequente kunstmuseumbezoekers ook frequenter concerten bezoeken dan de
occasionele kunstmuseabezoekers. Het percentage van frequente kunstmuseum
bezoekers dat frequent naar concerten gaat bedraagt 69,8%, bij de occasionele
kunstmuseumbezoekers is dit 60,8%.
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Concertbezoek per participatiegroep kunstmusea, 16 tot 26-jarigen (N=591)

Tenslotte stellen we vast 45,9% van de 16 tot 26-jarige respondenten in het voorbije jaar
nog een ander festival dan Pukkelpop heeft bezocht. Wanneer we vergelijken tussen
de participatiegroepen, vinden we dat naarmate men meer frequent een kunstmuseum
bezocht de kans toeneemt dat men ook nog een ander festival dan Pukkelpop het voorgaande jaar heeft bezocht.
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Festivalbezoek (minstens één ander festival bezocht buiten Pukkelpop) per participatiegroep kunstmusea,
16 tot 26-jarigen (N=591)

Deze bevindingen bevestigen ander onderzoek dat het cumulatieve karakter van cultuurparticipatie vaststelt: de frequente kunstmuseumbezoekers zijn ook de meest participerende groep voor andere vormen van cultuurparticipatie.

DREMPELS
Tot slot vergelijken we de drempels die men ervaart voor kunstmuseumbezoek.
De zeven drempels voor kunstmuseumbezoek werden hierboven reeds besproken
per leeftijdscategorie.
De drie drempels die 16 tot 26-jarigen het meest vermelden zijn
de geografische drempel (45,8% duidt deze drempel aan), de kennisdrempel (44,4%)
en de financiële drempel (37,0%). De meest voorkomende drempel, de geografische
drempel (“De afstand naar kunstmusea van waar ik woon is te groot”) wordt bij elk van
de groepen door een aanzienlijk aandeel aangegeven. De cijfers variëren van 40,6% bij
de niet-bezoekers tot 50,0% bij de occasionele bezoekers. De kennisdrempel (“Ik weet
er te weinig van”) verschilt evenwel sterk per participatiegroep. Deze drempel wordt
het meest aangeduid bij de niet-participanten (62,5%) en is daarmee ook de meest

23

RESULTATEN
voorkomende drempel bij deze groep. Verder geeft 44,0% van de occasionele kunst
museumbezoekers en 27,9% van de frequente kunstmuseumbezoekers deze drempel
aan. Voor de derde meest voorkomende drempel, de financiële drempel, variëren
de cijfers van 30,9% bij de frequente bezoekers tot 44% bij de occasionele bezoekers.
Een opvallend verschil tussen de participatiegroepen is ook
het percentage dat aangeeft zich niet thuis te voelen in het museum. Deze emotionele
drempel werd significant meer aangeduid door niet-participanten (46,9%) in vergelijking
met zowel de occasionele (27,4%) en frequente kunstmuseumbezoekers (16,2%). De percentages voor de interessedrempel (“Ik ben er niet in geïnteresseerd”) en de informatiedrempel (“Ik weet niet wat er te zien of te beleven valt”) verschillen ook significant tussen
de participatiegroepen. Voor beide drempels is het percentage van niet-bezoekers die
dit aangeven hoger dan het percentage van frequente participanten die dit aangeven.
Deze cijfers geven aan dat inzake het toeleiden van jongeren
naar kunstmusea andere maatregelen nodig zijn bij de niet-participanten dan bij de
occasionele participanten.
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Drempels voor kunstmuseumbezoek per participatiegroep kunstmusea, 16 tot 26-jarigen (N=216)
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Art Yard Billboard by Eveline Kurylak, Beam by Christian Bakalov

Road of Change, foto: Aline Winters
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Kunst kijken met je oren, foto: Zaza Bertrand
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Vanuit de vaststelling dat jongeren
een moeilijk bereikbare doelgroep
voor musea vormen, werd het ART
United project opgestart waarbij kunst
wordt aangeboden op publieke eve
nementen waar een brede groep van
jongeren aanwezig is. In 2018 en 2019
kreeg het ART United project hiervoor
de mogelijkheid op de festivalweide
van Pukkelpop. Aan dit project werd
ook een onderzoeksluik gekoppeld.
Op Pukkelpop 2019 werden in dat kader
1031 interviews op de festivalweide
afgenomen. Van deze groep vulde ook
nog 496 respondenten een uitgebreidere
vragenlijst thuis in. Van deze responden
ten waren respectievelijk 807 personen
bij de eerste bevraging en 374 personen
bij de vervolgbevraging tussen 16 en
35 jaar oud. Deze leeftijdsgroep vormde
de focus van dit rapport. We bespreken
hier de voornaamste bevindingen.
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1 CULTUUR- EN MUSEUMPARTICIPATIE BIJ JONGE PUKKELPOPBEZOEKERS

In het eerste deel van dit rapport
bespraken we de algemene participatie
cijfers en vergeleken we drie leeftijds
groepen van Pukkelpopbezoekers.
Hierbij deelden we de respondenten op
in drie leeftijdsgroepen: 16 tot 20-jarigen,
21 tot 26-jarigen en 27 tot 35-jarigen.
Er is over het algemeen een hoge inte
resse voor verschillende cultuurvor
men bij de jonge Pukkelpopbezoeker.
Wel stellen we een lagere interesse voor
literatuur, beeldende kunst en theater
dan voor dans, film en muziek vast.
Voor de meeste cultuurvormen vinden
we geen verschillen in interesse naar
gelang de leeftijd. Voor dans en literatuur
is dat wel het geval. Voor dans geeft de
jongste leeftijdscategorie de hoogste
interesse aan en neemt deze interesse
af over de leeftijd. Voor literatuur zien
we net de omgekeerde beweging en
merken we een zeer lage interesse bij
de 16 tot 20-jarigen.

De drempels voor kunstmuseumbezoek
verschillen naargelang de leeftijd. De
kennisdrempel werd over het algemeen
het vaakst opgegeven. Meer dan vier op
de tien 16 tot 35-jarigen geeft aan niet
(of niet meer) naar kunstmusea te gaan
omdat ze er te weinig van kennen. Dit
wijst er op dat de museumruimte door
velen wordt gepercipieerd als een ruimte
die je enkel kan betreden met kennis van
zaken. De geografische drempel werd als
tweede drempel het meest opgegeven,
gevolgd door de financiële drempel. Deze
drempels worden evenwel niet in gelijke
mate door de drie leeftijdsgroepen aan
geduid. De jongste groep van 16 tot 20
jaar voelt zich zo minder thuis in kunst
musea dan de andere leeftijdsgroepen
en geeft ook meer aan er geen interesse
in te hebben.

De organisatie van verschillende activitei
ten zou jongeren kunnen overtuigen om
vaker naar het museum te komen. Bij de
jongste groep zijn de meest aangegeven
Bijna 40% van de jongste groep van
activiteiten concerten, dj sets, sociale
16 tot 20-jarigen verkiest een aangepast
evenementen, theater of dansvoorstel
cultuuraanbod voor jongeren met een
lingen en de inrichting van studie- of
jonge en hippe insteek boven het huidige werkruimtes in het museum. Verder geeft
aanbod. In de groep van 21 tot 26-jarigen bijna zes op tien jongeren aan meer naar
geeft dan weer meer dan de helft de voor het museum te komen indien er rond
keur aan een aangepaste beleving binnen leidingen gericht op de eigen leeftijd
het huidige aanbod, met meer aandacht
georganiseerd worden.
voor jongeren.
De wijze van bezoek die de grootste voor
De integratie van beeldende kunst in
keur geniet bij jongeren is het vrij bezoek
de festivalbeleving wordt als positief
zonder bemiddeling; meer dan 40% geeft
geëvalueerd, en de inspanningen die
hieraan de voorkeur. Alle drie leeftijds
kunstmusea doen om ook buiten het
groepen geven het meest de voorkeur
museum kunst te tonen wordt geap
aan dergelijk bezoek. Betreffende de
precieerd door negen op de tien van
andere bezoeksmogelijkheden zien we
de jonge Pukkelpopbezoekers.
duidelijke leeftijdsverschillen. Met betrek
king tot de andere omkaderingsvormen
zijn er wel duidelijke leeftijdsverschillen.
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De voorkeur voor actieve bemiddeling
of workshops neemt af met de leeftijd,
terwijl de voorkeur voor individueel
bezoek met audioguide of een app
afneemt met de leeftijd. De klassieke
rondleiding wordt door de jongste groep
(16 tot 20-jarigen) het vaakst aange
duid als minst aantrekkelijke bemid
delingsvorm. Bij de 21 tot 35-jarigen
verschuift dit naar de workshops of
actieve bemiddeling.

twee leeftijdsgroepen zijn sociale
media dé geschikte communicatie
kanalen. Nieuwsbrieven via mail zijn
volgens de jongste groep het minst
geschikte kanaal.

De voorkeuren voor de vorm van infor
matie in de museumruimte vertoont
weinig verschillen tussen de leeftijdsca
tegorieën. Muurteksten, touchscreens
voor informatie en audioguides worden
het vaakst aangegeven als voorkeu
ren om geïnformeerd te worden in een
kunstmuseum (respondenten konden
drie voorkeuren aangeven). Informatie
in de museumruimte van een gids, host
of iemand die je kan aanspreken geniet
de voorkeur van een klein deel van de
steekproef. De museumapp wordt door
een derde van de respondenten aan
geduid als geprefereerde informatie
vorm. Echter, wanneer de museumapp
apart bevraagd wordt, geeft meer dan
acht op de tien aan de app te downloa
den als die beschikbaar is. Een kant
tekening hierbij is dat een groot deel
hiervan enkel de app zou downloaden
als er gratis wifi is.
De communicatiekanalen die de
grootste voorkeur genieten om op de
hoogte gehouden te worden van ten
toonstellingen en andere activiteiten in
kunstmusea zijn sociale media, tele
visie en radio. Facebook, Instagram,
televisie en radio worden het vaakst
aangegeven als geschikte communi
catiekanalen. Zeker voor de jongste
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2 PROFIEL VAN DE MUSEUMBEZOEKER

In een tweede deel werden de 16 tot 26jarige respondenten (de 27 tot 35-jarigen
lieten we hierbij buiten beschouwing)
vergeleken op basis van hun participatie
aan kunstmusea. Hierbij vergeleken we
de respondenten die de voorgaande zes
maanden geen kunstmuseum in de vrije
tijd bezochten met zij die occasioneel
en frequent dat deden.
Het Pukkelpoppubliek is een eerder hoog
opgeleid publiek. Daardoor onderscheiden
museumbezoekers zich hier niet zo sterk
op vlak van opleiding dan zij die geen
museum bezocht hebben. Wel stellen
we vast dat bij zij die nog studeren het
aandeel studenten in hoger onderwijs
toeneemt naarmate men meer frequent
een museum bezoekt, maar dit verschil
is wellicht veeleer een leeftijds- dan wel
een opleidingsverschil.
De genderverhoudingen in de participatie
groepen tonen aan dat de kunstmuseum
bezoekers op Pukkelpop verhoudingsgewijs
meer vrouwen tellen.

meest frequente participatie aan concerten,
andere musea en muziekfestivals.
De meest voorkomende drempels bij 16 tot
26-jarigen zijn de kennisdrempel, de geo
grafische drempel en de financiële drempel.
De geografische, de financiële en de sociale
drempel worden in gelijke mate aangegeven
door de niet-participanten, de occasionele
en de frequente participanten. De overige
voorgelegde drempels (te weinig kennis,
er zich niet thuis voelen, desinteresse- en
te weinig informatie) worden wel in verschil
lende mate aangeduid door de drie groepen.
Bij de niet-participanten geeft een relatief
groter aandeel dan bij de occasionele en
de frequente participanten de kennisdrempel
en de emotionele drempel (“ik voel me er niet
thuis”) aan. Zij geven tevens de interesse
drempel en de informatiedrempel vaker aan
dan de frequente kunstmuseumbezoekers.
De kennisdrempel wordt tenslotte vaker aan
gegeven door de occasionele participanten
dan de frequente participanten.

De smaak voor cultuurparticipatie wordt
doorgegeven door zowel de gezinscontext
als door de school. Om deze reden ver
geleken we ook kunstmuseumbezoek met
de ouders in de leeftijd van 12 tot 14 jaar,
en het kunstmuseumbezoek met de secun
daire school. De resultaten bevestigen
hier eerder onderzoek. Bij de frequentie
kunstmuseumbezoekers treffen we relatief
meer jongeren aan dit ook in het verleden
met school en ouders musea bezochten.
We observeren tevens een hogere mate van
participatie aan andere cultuurvormen in
de groep van respondenten die het vaakst
naar kunstmusea gaan. De frequente kunst
museumbezoekers zijn de groep met de
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