
 

 

 

 

 

 

 

Actieve cultuurparticipatie en sportparticipatie: Ouders 

als voorbeeld? Een trendanalyse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maurice Michel 

1918222 

Masterthesis 

Begeleider: F.A. Nagel 

Tweede beoordelaar: B.A. Suanet 

Sociologie 

Faculteit der Sociale Wetenschappen 

Vrije Universiteit Amsterdam 

26-06-2015 

 



Inhoudsopgave 

 

1. Introductie         1 

2. Hypotheses         4 

 2.1 Sociale statusgroepen en vrijetijdsbesteding    4 

 2.2 Culturele reproductie       7 

 2.3 Concerted Cultivation       7 

 2.4 Trends         10 

3. Methoden         12 

 3.1 Aanvullend Voorzieningengebruik Onderzoek   12 

 3.2 Actieve cultuurparticipatie van ouders en kinderen   13 

 3.3 Sportparticipatie       15 

 3.4 Onafhankelijke en controle variabelen    17 

  3.4.1 Leeftijd en sekse      17 

  3.4.2 Sociale status       17 

  3.4.3 Receptieve cultuurparticipatie ouders    18 

 3.5 Analyse        23 

4. Resultaten         23 

 4.1 Voorbeeld en sociale status ouders     23 

 4.2 Trends in verbanden       31 

5. Conclusie         32 

6. Discussie         34 

7. Literatuurlijst        35 

8. Bijlagen         38 

 8.1 Bijlage 1: Syntax       38 

 8.2 Bijlage 2: Scree plots factor analyses     116 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

1. Introductie 

 

Al op vroege leeftijd begint men met het ontwikkelen van een culturele smaak. Verschillende 

smaken leiden tot verschillen in vrijetijdsbesteding en levensstijlen. Van cultuurparticipatie, zoals 

museum-, concert- en toneelbezoek, is bekend dat dit al op vroege leeftijd onderdeel is van de 

vrijetijdsbesteding van kinderen van ouders die hier aan deelnemen. Op het moment dat kinderen 

eerder in aanraking komen met receptieve cultuuractiviteiten is de kans groot dat zij aan deze 

activiteiten blijven deelnemen op latere leeftijd. Bij bezoek aan een kunstmuseum of een klassiek 

concert is dit effect het grootst (Nagel, Ganzeboom & Haanstra, 1996). Daarnaast is bekend dat de 

smaak bij jong volwassenen al grotendeels is ontwikkeld, mede op basis van het sociale en culturele 

milieu. In verschillende onderzoeken is aangetoond dat sociale achtergrond een voorspeller is van 

de mate van culturele consumptie (Van Eijck, 1997; DiMaggio & Mukhtar, 2004). Onderzoek laat 

zien dat cultuurparticipatie naast sociale achtergrond sterk correleert met het opleidingsniveau 

(DiMaggio & Mohr, 1985; De Graaf, 1986). Verschillen in de mate van culturele consumptie zijn 

belangrijk om in kaart te brengen vanwege het ongelijkheidsvraagstuk. Verschillende onderzoeken 

laten namelijk zien dat cultuurparticipatie in verband staat met schoolprestaties (DiMaggio, 1982; 

De Graaf et al., 2000). Kinderen die uit een hoog sociaal milieu komen en van wie de ouders actief 

zijn op cultureel gebied, doen het beter in het onderwijs. Vrijetijdsbesteding kan dus grote gevolgen 

hebben op latere leeftijd. De veronderstelde causale relatie tussen sociale achtergrond en 

opleidingsniveau en het effect van vrijetijdsbesteding is gevisualiseerd in figuur 1. 

        1 

 

 

 

    2       3 

Figuur 1. 

 

Bij het sociale ongelijkheidsvraagstuk gaat het om pijl 1 en 3 in het model. Bij pijl 1 gaat het om het 

verband tussen het sociale milieu waarin een kind opgroeit en het opleidingsniveau dat een kind 

volgt of afrondt. Bij pijl 3 gaat het om het effect dat de vrijetijdsbesteding van kinderen kan hebben 

op het opleidingsniveau dat uiteindelijk wordt gevolgd of afgerond. In dit onderzoek staat de relatie 

tussen sociale achtergrond en vrijetijdsbesteding (pijl 2) centraal. Bij de indicatoren voor 

vrijetijdsbesteding is in voorgaande onderzoeken de nadruk gelegd op receptieve cultuuractiviteiten. 

Er zijn een aantal argumenten waarom het interessant is om niet alleen te kijken naar receptieve 

cultuurparticipatie. In dit onderzoek wordt gekeken naar twee andere vormen van 
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vrijetijdsbesteding, in de eerste plaats naar actieve cultuurparticipatie. De kans dat een kind op 

jongere leeftijd gaat tekenen of in aanraking komt met een muziekinstrument is groter dan dat hij of 

zij met ouders meegaat naar een toneelvoorstelling (Nagel et al., 1996). Vanuit dit oogpunt is de 

actieve dimensie van cultuurparticipatie op jonge leeftijd minstens net zo belangrijk als de 

receptieve. Ten tweede lijkt er sprake te zijn van een afname in de mate waarin men deelneemt aan 

receptieve cultuuractiviteiten die onder de traditionele 'hoge' cultuur vallen (Van Eijck & Knulst, 

2005). Dit zou betekenen dat cultureel kapitaal in steeds mindere mate kan worden aangeduid met 

receptieve vormen van cultuur. Een van de verklaringen voor dit fenomeen is dat jongere generaties 

minder interesse hebben in de traditionele cultuur en zich meer richten op de populaire cultuur. 

Ander onderzoek laat deze daling in bezoek aan receptieve cultuuractiviteiten ook zien, maar geeft 

hier een andere verklaring voor. De daling zou deels toe te schrijven kunnen zijn aan het 

populairder worden van actieve cultuuractiviteiten (DiMaggio & Mukhtar, 2004). Ten derde zijn het 

niet alleen de veranderingen op cultureel gebied waar naar kan worden gekeken, maar zijn ook de 

meetinstrumenten van cultuurparticipatie en cultureel kapitaal zelf belangrijk. De meetinstrumenten 

die vooral gericht zijn op de traditionele 'hoge' cultuur activiteiten kunnen eventueel worden 

uitgebreid met indicatoren van actieve cultuurparticipatie. In veel onderzoek is actieve 

cultuurparticipatie meegenomen als onafhankelijke variabele en voorspeller voor receptieve 

cultuurparticipatie in plaats van als afhankelijke variabele (Vanherwegen & Lievens, 2014). Recent 

onderzoek laat een positief verband zien tussen actieve cultuurparticipatie en de schoolcarrière 

(McCammon et al., 2012). Dit verband geeft aan dat actieve cultuurparticipatie als vorm van 

cultureel kapitaal kan worden aangemerkt. Dit kapitaal zorgt dan voor een positief effect op de 

schoolcarrière (pijl 3). Omdat bovendien de kans groter is dat kinderen in aanraking komen met 

actieve cultuuractiviteiten dan met receptieve cultuuractiviteiten, is het interessant een actieve 

dimensie van cultuurparticipatie te onderzoeken en na te gaan hoe dit tot stand komt. Om de kennis 

over cultuurparticipatie te verbreden ligt de focus in dit onderzoek daarom op actieve 

cultuurparticipatie. 

 Een andere vorm van vrijetijdsbesteding waarbij er op de lange termijn sprake kan zijn van 

sociale ongelijkheid is sportparticipatie. De ongelijkheid kan hier op sociaal gebied te zien zijn, 

bijvoorbeeld door de interactie met teamgenoten (Humbert et al., 2006). De sociale vaardigheden 

van kinderen worden op die manier vergroot. Bij cultuurparticipatie is in de literatuur vaak het 

verband met schoolprestaties aangehaald. Bij sportparticipatie kan hier indirect ook sprake van zijn. 

Onderzoek toont aan dat kinderen een positiever gevoel hebben jegens de school op het moment dat 

sportactiviteiten zijn verbonden met het schoolprogramma (Humbert et al., 2006). In de Verenigde 

Staten is het sportprogramma al gekoppeld aan het schoolprogramma vanaf de middelbare school 

(Pot, 2014). Op die manier kan de band tussen kind en school een positief effect hebben op de 
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schoolcarrière (pijl 3). Tevens is er onderzoek gedaan naar het verband tussen de sociale 

achtergrond en sportparticipatie (pijl 2). Sportgedrag kan vanuit de ouders worden gestimuleerd. 

Naast de mogelijkheid dat het sportgedrag van de ouders op de kinderen kan worden overgedragen, 

kan het ook zijn dat de structuur van een gezin evenals de achtergronden direct in verband staan met 

de mate waarin kinderen aan sportactiviteiten deelnemen (Haycock & Smith, 2014; Quarmby & 

Dagkas, 2010). De vrijetijdsbesteding van de kinderen kan ook worden beïnvloed door de 

sociaaleconomische positie van de ouders. De middelen die zij bezitten zijn ook van belang voor de 

vrijetijdsbesteding van de kinderen. Op het moment dat ouders voldoende financiële middelen 

bezitten om hun kinderen te kunnen laten participeren, op zowel cultuur- als sportgebied, zetten ze 

deze middelen ook in. Niet alleen omdat ouders zichzelf als goede ouders zien op het moment dat 

ze een bijdrage leveren aan de sportparticipatie van hun kinderen, maar ook vanwege het feit dat zij 

graag een bijdrage willen leveren aan de sportgewoonten van hun kinderen (Coakley, 2006). Ouders 

proberen te investeren in de toekomst van hun kinderen. Aan het investeren van de ouders in de 

carrière van het kind wordt later meer aandacht besteed. Op verschillende manieren lijkt men 

voordeel te kunnen halen uit de vrijetijdsbesteding en is het ouderlijk milieu van belang bij het 

invullen van de vrijetijdsbesteding op vroege leeftijd. Het is dus van belang om de kennis over het 

verband tussen de sociale achtergrond en zowel sport- als actieve cultuurparticipatie van kinderen te 

vergroten. 

 Zoals eerder aangegeven is door sommige auteurs geopperd dat er door veranderingen in de mate 

van participatie bij traditionele cultuuractiviteiten sprake kan zijn van een toename in actieve 

cultuur- en sportparticipatie. De smaak, levensstijlen en cultuurparticipatie die eerst beperkt waren 

tot de hogere sociale statusgroepen, zouden over tijd door de toename van sociale mobiliteit steeds 

meer verspreid zijn over de andere sociale statusgroepen (Van Eijck & Knulst, 2005). Daarnaast 

kunnen er veranderingen optreden in de manier waarop de ouders met een hogere sociale status 

omgaan met de vrijetijdsbesteding van hun kinderen. De verschuiving kan bij de hogere sociale 

statusgroepen te zien zijn in de mate waarin aan activiteiten wordt deelgenomen in georganiseerd 

verband (Lareau, 2011). Bij de theorie wordt hier meer aandacht aan besteed. Een ander 

aandachtspunt van dit onderzoek is dan ook de eventuele veranderingen in het verband tussen 

sociale achtergrond en sport- en actieve cultuurparticipatie. 

 Om alle aspecten van het verband in kaart te kunnen brengen staat in dit paper de volgende vraag 

centraal: In hoeverre is er een verband tussen de sociale achtergrond en het gedrag van ouders op 

het gebied van cultuur en sport en de actieve cultuurparticipatie en sportparticipatie van kinderen in 

Nederland? Om dieper op het verband in te kunnen gaan zijn drie deelvragen opgesteld. Bij de 

eerste gaat het om de verschillen in participatie tussen de sociale statusgroepen. De vraag luidt: In 

hoeverre is er een verschil in de mate van actieve cultuurparticipatie en sportparticipatie tussen 
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kinderen/jongeren uit verschillende sociale statusgroepen in Nederland? Om het verband tussen het 

gedrag op het gebied van cultuur en sport te onderzoeken luidt de tweede deelvraag: In hoeverre is 

het gedrag van kinderen op het gebied van cultuur en sport een reflectie van het gedrag van de 

ouders? Om een beeld te kunnen geven van de eventuele verschillen in de mate waarin de ouders 

invloed hebben op het cultuur- en sportgedrag van de kinderen door de tijd heen, is daar bij de 

laatste deelvraag de nadruk op gelegd: In hoeverre zijn er door de tijd heen verschillen te zien in de 

mate waarin de sociale status en het gedrag van de ouders op het gebied van actieve 

cultuurparticipatie en sportparticipatie van invloed is op het gedrag van de kinderen? 

 Om een bijdrage te kunnen leveren aan de kennis over het verband tussen het ouderlijk milieu en 

sport- en actieve cultuurparticipatie zal in dit onderzoek gebruik worden gemaakt van de data uit het 

Aanvullend Voorzieningengebruik Onderzoek uit de jaren 2007, 1995 en 1983 (Mootz, Hooijmans 

& Roelse, 1983; SCP, 1995; SCP, 2007). Dit onderzoek wordt in Nederland gedaan door het 

Centraal Bureau voor de Statistiek in opdracht van het Sociaal Cultureel Planbureau. Het onderzoek 

is voor het eerst gedaan in 1979 en is vanaf dat moment om de vier jaar herhaald. Het doel is om 

een beeld te krijgen van de mate waarin personen uit huishoudens in Nederland gebruikmaken van 

de verschillende sociale en culturele voorzieningen. Alvorens de methoden voor het bewerken van 

deze data aan bod komen zal nu eerst door middel van een theoretisch kader worden toegewerkt 

naar de hypotheses. 

 

2. Hypotheses 

2.1 Sociale statusgroepen en vrijetijdsbesteding 

 

Om de potentiële verschillen in vrijetijdsbesteding tussen de verschillende sociale statusgroepen te 

kunnen verklaren en hypotheses te formuleren over een verband tussen de vrijetijdsbesteding van 

ouders en hun kinderen is het eerst van belang om terug te gaan naar de oorsprong van de 

verschillen in smaak en culturele hulpbronnen tussen sociale statusgroepen. In Distinction (1984) 

geeft Bourdieu aan dat smaak een praktische uitwerking is van het beheersen van bijvoorbeeld 

gedrag en hulpbronnen die het mogelijk maken dat een persoon voldoet aan alles wat wordt 

verwacht van een persoon die zich in een bepaalde positie bevindt in de sociale wereld. Tevens is 

dit een basis voor verschillen tussen zowel individuen als groepen. Op het moment dat individuen 

en groepen investeren in de dingen waar zij voor staan en die vervolgens een definitie vormen van 

de groep zelf, is er sprake van een verschil tussen de groep/classificatie waar 'zij' toe behoren en de 

'anderen' (Bourdieu, 1984). Dat deze verschillen tot uiting komen, de hulpbronnen vervolgens 

binnen de groep blijven en een dominante groep een bevoordeelde positie behoudt, wordt sociale en 

culturele reproductie genoemd. 
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 Het systeem waarin een individu zich bevindt, reproduceert de dominante cultuur. De dominante 

cultuur is in dit geval de cultuurvorm die in het bezit is van en wordt vertegenwoordigd door de 

hogere sociale statusgroepen (Bourdieu, 2006). Binnen deze groepen worden de kennis van de 

cultuur, de vaardigheden die een individu nodig heeft om zich de cultuur eigen te maken, maar ook 

de sociale normen met betrekking tot welke gedragsvormen worden geaccepteerd aangeleerd. Dit 

cultureel kapitaal wordt door de ouders aan de kinderen doorgegeven. Op die manier beschikken de 

individuen uit hogere statusgroepen over alles dat nodig is om een weg te vinden in dit systeem. 

Deze individuen kunnen dit cultureel kapitaal gebruiken om goed te presteren in het 

onderwijssysteem. Het onderwijssysteem beloont de individuen die laten zien over de kennis te 

beschikken en aan de sociale normen voldoen die worden gewaardeerd. Zij laten dus zien in staat te 

zijn in een formele omgeving mee te kunnen. Vervolgens kunnen zij de benodigde kwalificaties te 

halen om in de bevoordeelde posities terecht te komen (Bennett, Savage, Silva, Warde, Gayo-Cal & 

Wright, 2009). 

 Hoewel dit niet de cultuur is van de lagere statusgroepen erkennen zij deze vorm van cultuur en 

erkennen ze ook de voordelen die het heeft om bepaalde vaardigheden te beheersen. Het 

onderwijssysteem is de belangrijkste institutie waarin deze vorm van cultuur wordt gereproduceerd. 

Een kwalificatie behalen in dit systeem laat dan ook zien dat een persoon over de juiste 

competenties beschikt en aan de culturele normen voldoet. De dominante cultuur wordt hierdoor 

ook door de andere statusgroepen gelegitimeerd. 

 De reproductietheorie is voornamelijk gericht op 'cultuur' en met name de receptieve cultuur en 

het voordeel dat een individu hieruit kan halen voor de maatschappelijke carrière. De verschillen 

tussen de statusgroepen zijn bij de ‘hoge’ cultuur het duidelijkst zichtbaar. Verschil op basis van 

‘hoge’ cultuur is echter niet de enige scheidingslijn die Bourdieu laat zien. Leefstijl en smaak uit 

zich op veel meer manieren en dit zou dus ook kunnen zijn op basis van andere activiteiten bij 

vrijetijdsbesteding zoals actieve cultuurparticipatie en sportparticipatie. 

 Bij actieve cultuurparticipatie kan het gaan om een soort afspiegeling van receptieve 

cultuurparticipatie, maar ook als een teken van affiniteit met cultuur die op een andere manier wordt 

geuit dan bijvoorbeeld museum- of concertbezoek. Bourdieu geeft aan dat een actieve vorm van 

cultuur zoals piano leren spelen, zorgt voor een andere soort band met muziek dan bijvoorbeeld een 

concertbezoek waarbij een persoon zich op een grotere afstand van de cultuurvorm bevindt. 

Individuen uit de hogere statusgroepen laten dit gedrag vaker zien dan de individuen uit de lagere 

statusgroepen. Bij een vorm als schilderen kan het een afspiegeling zijn van museum- of 

kunstgaleriebezoek. Dit is echter een versimpelde relatie met de cultuurvorm. De relatie is anders 

op het moment dat iemand in aanraking komt met schilderen, doordat er binnen de sociale 

statusgroep waarde wordt gehecht aan de smaak en stijl die bij schilderkunst hoort. Volgens 
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Bourdieu is het dan een inherent onderdeel van de stijl en klasse van een hogere sociale statusgroep. 

 De dominante cultuur uit zich ook op het gebied van sport. Individuen uit de hogere sociale 

statusgroepen richten zich volgens Bourdieu voornamelijk op slimme sporten. Daar vallen 

bijvoorbeeld zeilen, tennis en golf onder. Daarnaast spreekt Bourdieu ook van de zogenaamde 

intellectuele slimme sporten. 

 

‘... indulge in the sports that are at once smart, active and often ‘cybernetic’, such as sailing, skiing, water-

skiing, and tennis, followed by riding and golf; they more often play parlour games that are both 

‘intellectual’ and smart, such as bridge and especially chess. (Bourdieu 1984, p 305)’  

 

De sporten die door individuen uit de hogere sociale statusgroepen worden beoefend kunnen 

onderscheiden worden van de sporten die door de lagere sociale statusgroepen worden beoefend op 

basis van de toegankelijkheid van de sport. Volgens Bourdieu zijn de meeste teamsporten zoals 

veldvoetbal en handbal, vanwege lagere eisen voor het beoefenen, zoals alleen fysiek competent 

zijn, minder populair bij de hogere sociale statusgroepen. Daarbij zouden ook de eisen op het 

gebied van cultureel kapitaal laag zijn. Individuen uit de lagere sociale statusgroepen voldoen 

makkelijker aan de culturele normen bij veldvoetbal dan bij sporten als paardrijden, tennis en golf. 

Bij de laatste drie sporten gelden naast een aantal economische barrières, volgens Bourdieu ook een 

aantal eisen waarvan het moeilijk is om hier aan te voldoen. Familietradities, sociale vaardigheden, 

maar ook voldoen aan strikte gedragsnormen zijn bijvoorbeeld vereisten om deel te kunnen nemen 

aan deze activiteiten. Op het moment dat economisch kapitaal een rol speelt wordt het makkelijker 

voor de hogere sociale statusgroepen om deel te kunnen nemen. Doordat de kennis en vaardigheden 

die nodig zijn om mee te kunnen doen met deze sporten binnen de sociale statusgroepen blijven en 

doordat de eisen op cultureel kapitaal gebied en de eisen op economisch kapitaal gebied hier van 

toepassing zijn, werpt het ook een scheidingslijn op tussen de hogere en lagere statusgroepen 

(Bourdieu, 1978; Bourdieu, 1984). 

 Samengevat komt er bij de reproductie van cultuur en het aanleren van vaardigheden en het 

gedrag dat nodig is om aan bepaalde activiteiten deel te kunnen nemen naar voren dat het de 

individuen uit de hogere sociale statusgroepen zijn die op de institutionele niveaus leren acteren 

waar de kennis en het gedrag van de cultuur uit de hogere sociale statusgroepen de norm is. 

Daarnaast geldt dat bij beide vormen van vrijetijdsbesteding de ouders met een hogere 

sociaaleconomische status de middelen bezitten om te kunnen investeren in activiteiten waarbij de 

drempel wat economisch kapitaal betreft hoger ligt. Een eis als bijbehorende sociale vaardigheden 

komt voort uit de culturele socialisatie van de kinderen door de ouders. 
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2.2 Culturele reproductie 

 

Volgens het reproductiemodel van Bourdieu geven de ouders hun stijl, sociale normen en cultureel 

gedrag door aan de kinderen. Dit proces begint op jonge leeftijd en blijft tot in de formatieve jaren 

een belangrijke factor bij de socialisatie. De kinderen die binnen een sociale statusgroep vallen 

nemen de kennis van de (dominante) cultuur en de hulpbronnen die hiermee gepaard gaan volgens 

dit principe van intergenerationele reproductie over van hun ouders. Dit is enerzijds een gevolg van 

het bewust sturen van het socialisatieproces in de richting van culturele voorkeuren die behoren tot 

de dominante cultuur. Op die manier blijft de cultuurvorm immers binnen de statusgroep. 

Anderzijds, belangrijker volgens Bourdieu dan de bewuste aansturing, wordt een culturele 

levensstijl over langere periode onbewust aangeleerd binnen het ouderlijk milieu. Door middel van 

een opvoeding die zorgt voor het onbewust aanleren van de juiste levensstijl wordt de cultuur van 

ouders op het kind overgebracht. Alleen op die manier zijn de correcte levensstijl en gepast gedrag 

in hun totaliteit aan te leren (Bourdieu & Darbel, 1991). 

 Zoals eerder aangegeven is de actieve vorm van cultuurparticipatie ook een belangrijk onderdeel 

van de cultuursocialisatie. Kinderen van ouders die aan receptieve cultuurdeelname doen hoeven 

niet per se alleen mee te gaan naar deze activiteiten. Het feit dat de ouders cultureel actief zijn wil 

niet zeggen dat direct de eigen vorm van vrijetijdsbesteding wordt doorgegeven. De ouders kunnen 

simpelweg de vrijetijdsbesteding van hun kinderen sturen. Investeren in de vrijetijdsbesteding van 

de kinderen kan dan voortkomen uit de kennis met betrekking tot de mogelijke voordelen die de 

kinderen daarmee zouden kunnen hebben in de latere carrière. Een afspiegeling van de receptieve 

cultuurvorm kan dan de actieve cultuurvorm zijn. Actieve cultuurparticipatie kan als een soort 

kindervariant worden gezien van het cultuurgedrag van de ouders. 

 Volgens Bourdieu is het overbrengen van deze cultuur van generatie op generatie het grootst op 

vroege leeftijd (<10 jaar). Op iets latere leeftijd (14-24 jaar) speelt het gedrag van de ouders nog 

steeds een rol. Het verband is op deze leeftijden minder sterk, maar nog steeds een factor waar 

rekening mee moet worden gehouden als we het gedrag in vrijetijdsbesteding van kinderen willen 

begrijpen (Nagel, 2002; Nagel, 2010; Haycock & Smith, 2014). Meer onderzoeken laten dit effect 

zien. De receptieve en actieve cultuurparticipatie van de ouders heeft een direct verband met zowel 

actieve als receptieve cultuurparticipatie van de kinderen (Van Wel, CouwenBergh-Soeterboek, 

Couwenbergh, Ter Bogt & Raaijmakers, 2006; Vanherwegen & Lievens, 2014). 

 

2.3 Concerted cultivation 

 

Bij de theorie van Bourdieu ligt de nadruk op het reproduceren van de dominante cultuur die in het 



8 
 

bezit is van de hogere sociale statusgroepen. De vraag is echter of het doorgeven van smaak en 

levensstijl op de manier waarop Bourdieu deze beschrijft nu nog van toepassing is. De relatie met 

cultuur die hij beschrijft en ook het deelnemen aan ‘hoge’ cultuur activiteiten is volgens Lareau en 

Weininger (2003) een reflectie van de manier waarop de hogere sociale statusgroepen in Frankrijk 

in de jaren 60 zichzelf onderscheidden en zorgden voor het behoud van cultuur binnen de 

statusgroep. In later onderzoek naar vrijetijdsbesteding en cultureel kapitaal is de focus onder 

andere verlegd naar de rol die de ouders spelen in de opvoeding van hun kinderen en de manieren 

waarop zij hun kinderen socialiseren in georganiseerde activiteiten. 

 Het begrip Concerted Cultivation van Lareau (2011, p. 1) is hier van toepassing. Volgens Lareau 

zijn ouders uit hogere statusgroepen begaan met de socialisatie van hun kinderen en geneigd ervoor 

te zorgen dat een kind zo vroeg mogelijk, zoveel mogelijk vaardigheden leert en kennis opneemt. 

Individuen en families komen in aanraking met verschillende instituties. Bij iedere institutie kan er 

iets anders van een individu worden verwacht. Op het moment dat ouders hun kinderen aansturen 

zodat ze op vroege leeftijd bepaalde vaardigheden leren wordt er een basis gelegd voor de sociale 

interactie op latere leeftijd. Dit kan leiden tot twee voordelen. Ten eerste leert een kind de 

verschillende vaardigheden, maar ook bijvoorbeeld de houding die van hem of haar verwacht 

wordt, zodat de interactie op institutioneel niveau op latere leeftijd vergemakkelijkt wordt. Bij 

instituties met betrekking tot vrijetijdsbesteding is de interactie en het leren van vaardigheden ook 

van toepassing. De ouders zorgen er in dit geval voor dat hun kinderen na school tijd besteden aan 

georganiseerde activiteiten. De kinderen zien op hun beurt wat er bij de activiteiten van hen wordt 

verwacht. Verder zien de kinderen ook de interactie en de mogelijke gevolgen van de interactie van 

hun ouders met de personen binnen de georganiseerde omgeving. Als kinderen op vroege leeftijd de 

benodigde vaardigheden leren, kunnen zij daar een leven lang hun voordeel mee doen in de 

organisaties waar zij later onderdeel van zijn. Ten tweede zorgt dit voor meer persoonlijke interactie 

op institutioneel niveau. Op die manier kan de communicatie meer afgestemd zijn op de behoeften 

van een individu. De kinderen leren dan ook te onderhandelen en de vaardigheden die nodig zijn 

om hun eigen positie te verbeteren (Lareau, 2011). 

 De nadruk ligt vooral op het investeren in de kinderen op vroege leeftijd, maar deze investering 

richt zich niet zozeer op ‘hoge’ cultuur, maar op de instituties en de georganiseerde verbanden waar 

kinderen mee te maken kunnen krijgen en het feit dat er verschillende vaardigheden belangrijk zijn 

om te acteren binnen deze verbanden. De verschillen tussen de sociale statusgroepen in de manier 

waarop deze vorm van opvoeding tot uiting komt zijn echter nog steeds aanwezig. Lareau baseerde 

haar ideeën op etnografisch onderzoek. Andere (kwantitatieve) studies laten zien dat het vooral 

ouders uit de midden en hogere sociale statusgroepen zijn die hun kinderen graag willen 

socialiseren in georganiseerd verband en hun kinderen zoveel mogelijk vaardigheden en kennis 
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willen bijbrengen die op latere leeftijd een voordeel kunnen bieden (Bodovski & Farkas 2008; 

Santos, Esculcas & Mota, 2004). Bij de socialisatie van kinderen bij sportclubs is dit met name het 

geval. Ouders proberen bewust het sportgedrag van de kinderen te sturen door ze te laten deelnemen 

aan sportactiviteiten in georganiseerd verband (Stuij, 2013). Het zijn met name de kinderen die uit 

gezinnen komen die behoren tot de hogere sociale statusgroepen die onderdeel zijn van een 

sportclub (Breedveld, 2006). 

 Wat de verschillen in actieve cultuur- en sportparticipatie tussen de verschillende sociale 

statusgroepen betreft is de verwachting bijna hetzelfde als bij de theorie van Bourdieu naar voren 

komt, namelijk dat de individuen uit de hogere sociale statusgroepen waarschijnlijk vaker aan 

actieve cultuurparticipatie doen en bij sportparticipatie deelnemen aan activiteiten die de (sociale) 

vaardigheden van een kind ten goede komen. 

 Er zijn echter wel verschillen te zien in de manier waarop volgens Lareau de verschillen tussen 

de statusgroepen tot stand komen en de ideeën van Bourdieu. Bij Lareau ligt de nadruk op het 

investeren in het kind in activiteiten in georganiseerd verband en het aanleren van vaardigheden die 

helpen bij de interactie binnen verschillende instituties. Bourdieu geeft aan dat het vooral gaat om 

de juiste vaardigheden aanleren, de juiste stijl beheersen, voldoen aan sociale normen en de kennis 

van de ‘hoge’ cultuur. Kijken we bijvoorbeeld naar het cultuur- en sportgedrag van de ouders en de 

reflectie die dit heeft op de kinderen, dan kan op basis van Lareau worden gesteld dat, zeker bij de 

midden en hogere sociale statusgroepen, ouders bereid zijn te investeren in hun kinderen en niet per 

definitie hun eigen gedrag doorgeven, maar kiezen voor activiteiten in georganiseerd verband. Uit 

Bourdieu, daarentegen, volgt dat de sporten worden doorgegeven van de ouders op het kind in 

zowel de hogere als lagere sociale statusgroepen en dat daardoor het gedrag van ouder en kind 

overeenkomt. Uit beide theorieën volgen een aantal hypotheses. 

 

Op basis van het gedachtegoed van Bourdieu kan worden verwacht: 

 

Hypothese 1A: Kinderen van ouders uit hoge sociale statusgroepen zullen vaker aan actieve 

cultuurparticipatie doen dan kinderen van ouders uit lagere sociale statusgroepen. 

 

Eenzelfde verwachting volgt op het gebied van sportparticipatie: 

 

Hypothese 2A: Kinderen van ouders uit hoge sociale statusgroepen zullen vaker deelnemen aan 

sportactiviteiten die vallen onder de ‘hoge’ cultuur dan kinderen van ouders uit lagere sociale 

statusgroepen. 
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Verder kan op basis van Bourdieu worden gesteld dat het voorbeeld van de ouders een grote rol 

speelt bij de vrijetijdsbesteding van de kinderen. Door intergenerationele reproductie en affiniteit 

met cultuur geldt: 

 

Hypothese 3: Naarmate de ouders vaker aan actieve cultuurparticipatie doen zullen de kinderen 

vaker aan actieve cultuurparticipatie doen. 

 

Hypothese 4: Naarmate de ouders vaker aan sportparticipatie doen zullen de kinderen vaker aan 

sportparticipatie doen. Dit geldt voor zowel ‘hoge’ als ‘lage’ cultuursporten. 

 

Op basis van het voorbeeld dat de ouders kunnen geven met de deelname aan receptieve 

cultuuractiviteiten en de affiniteit met ‘hoge’ cultuur die dit laat zien is de verwachting: 

 

Hypothese 5: Naarmate de ouders vaker aan receptieve cultuurparticipatie doen zullen de kinderen 

vaker aan actieve cultuurparticipatie doen. 

 

Hypothese 6: Naarmate de ouders vaker aan receptieve cultuurparticipatie doen ligt de deelname 

bij de kinderen aan sporten die onder ‘hoge’ cultuur vallen hoger. 

 

Doordat de nadruk bij Lareau ligt op het investeren in de vrijetijdsbesteding van kinderen en de 

deelname aan activiteiten in georganiseerd verband kan worden verwacht: 

 

Hypothese 1B: Kinderen van ouders uit hoge sociale statusgroepen zullen vaker aan actieve 

cultuurparticipatie in georganiseerd verband doen dan kinderen van ouders uit lagere sociale 

statusgroepen. 

 

Hypothese 2B: Kinderen van ouders uit hoge sociale statusgroepen zullen vaker aan 

sportactiviteiten in georganiseerd verband deelnemen dan kinderen van ouders uit lagere sociale 

statusgroepen. 

 

2.4 Trends 

 

De theorie van Bourdieu dat cultuur sterk verbonden is met de sociale statusgroep waar een persoon 

toe behoort stamt uit de tweede helft van de twintigste eeuw. Waar in de jaren 80 de theorie van 

sociale reproductie in veel onderzoek bevestigd werd en als leidende theorie werd gezien voor het 
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verklaren van vrijetijdsgedrag en culturele consumptie, is er in de jaren daarna voortgebouwd op 

Bourdieu met een ander theoretisch model. Tegenover de sociale en culturele reproductietheorie van 

Bourdieu stelt DiMaggio het concept culturele mobiliteit. Volgens het model van culturele 

mobiliteit is het oorspronkelijke idee van een statuscultuur waar een individu mee wordt opgevoed 

niet de enige manier om kennis en smaak die wordt gewaardeerd te beheersen. Op het moment dat 

een individu, bijvoorbeeld door de genoten opleiding, ziet dat actieve participatie in verschillende 

vormen van vrijetijdsbesteding het cultureel kapitaal positief uitbreidt, kan hij of zij dit zien als een 

goede reden om ook daadwerkelijk te gaan participeren. Op die manier zijn de kinderen uit lagere 

sociale statusgroepen niet gebonden aan de statuscultuur waarin zij opgroeien. Door het nieuwe 

verworden cultureel kapitaal kan er sprake zijn van opwaartse sociale mobiliteit (DiMaggio, 1982). 

Hier ligt de nadruk op de verschillen die kunnen optreden in vrijetijdsbesteding van de kinderen. 

Mobiliteit stelt het kind in staat los te breken uit de statuscultuur van de opvoeding. Steeds meer 

onderzoek toont aan dat sociale/culturele mobiliteit een steeds grotere rol speelt bij de invulling van 

vrijetijdsbesteding (Van Eijck & Knulst, 2005). Bij hoger opgeleiden die ook opwaartse mobiliteit 

genieten is de mate waarin wordt deelgenomen aan activiteiten die behoren tot de ‘hoge’ cultuur 

minder. Het consumptiepatroon van deze individuen valt dan ook niet strikt binnen de gradaties 

tussen ‘hoge’ cultuur en ‘lage’/populaire cultuur (Van Eijck, 1999). 

 Ook het ontstaan van de culturele omnivoor reflecteert deze trend. Culturele omnivoren zijn 

personen uit hogere sociale statusgroepen, die naast de smaak voor de 'hoge' cultuur, ook een 

voorkeur hebben ontwikkeld voor vormen van vrijetijdsbesteding die doorgaans te zien zijn bij de 

lagere sociale statusgroepen. Onderzoek wijst echter uit dat er voorzichtig moet worden omgegaan 

met het concept van de culturele omnivoor. Hoewel er wel personen zijn die aan veel verschillende 

activiteiten deelnemen, is het lastig om over één culturele omnivoor te spreken. Er lijkt, zoals 

bovengenoemd, vooral sprake te zijn van personen uit de hogere sociale statusgroepen die een 

smaak ontwikkelen voor andere vormen van vrijetijdsbesteding dan de activiteiten die onder de 

dominante cultuur vallen. Er is echter ook te zien dat personen uit de sociale middengroepen wel 

degelijk een soort omnivoor zijn in hun vrijetijdsbesteding (Van Eijck & Lievens, 2008; Warde, 

Wright & Gayo-Cal, 2007). Er zijn meerdere verklaringen voor deze verschuiving. Een is 

sociale/culturele mobiliteit. Een ander is het feit dat de traditionele cultuur en vrijetijdsbesteding 

minder populair zijn geworden (Emmison, 2003). 

 Uit Lareau zou men kunnen afleiden dat er een verschuiving is opgetreden in de manier waarop 

ouders uit hogere sociale statusgroepen hun kinderen socialiseren. De nadruk zou hier meer zijn 

komen te liggen op het deelnemen aan activiteiten in georganiseerd verband. De georganiseerde 

deelname zou de kans vergroten dat de kinderen in de hogere statusgroepen terechtkomen. 
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Op basis van de ontwikkelingen in sociale mobiliteit wordt verwacht: 

 

Hypothese 7: Het verband tussen de sociale status van de ouders en de actieve cultuurparticipatie 

van de kinderen is door de tijd heen zwakker geworden. 

 

Hypothese 8: Het verband tussen sociale status van de ouders en de deelname van de kinderen aan 

sportactiviteiten die vallen onder ‘hoge’ cultuur is door de tijd heen zwakker geworden. 

 

Hypothese 9: Het verband tussen de actieve cultuurparticipatie van de ouders en de actieve 

cultuurparticipatie van de kinderen is door de tijd heen zwakker geworden. 

 

Hypothese 10: Het verband tussen de sportparticipatie van de ouders en de sportparticipatie van 

de kinderen is door de tijd heen zwakker geworden. 

 

Op basis van Lareau kan bij de trends van de verbanden tussen sociale status en actieve cultuur- en 

sportparticipatie worden verwacht: 

 

Hypothese 11: Het effect van sociale status van de ouders op de actieve cultuurparticipatie van de 

kinderen is voor deelname in georganiseerd verband sterker geworden door de tijd heen. 

 

Hypothese 12: Het effect van sociale status van de ouders op de sportparticipatie van de kinderen 

is voor deelname in georganiseerd verband sterker geworden door de tijd heen. 

 

3. Methoden 

3.1 Aanvullend Voorzieningengebruik Onderzoek 

 

Het Aanvullend Voorzieningengebruik Onderzoek is onderzoek naar het gebruik van verschillende 

maatschappelijke en culturele voorzieningen onder de Nederlandse bevolking. Met mondelinge en 

schriftelijke vragenlijsten is een landelijke steekproef ondervraagd. De steekproef is gedaan op 

basis van de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA). Het onderzoek zelf is gedaan in twee fases. 

In de eerste fase is een huishoudvragenlijst afgenomen met een persoon uit een huishouden. De 

vragenlijst is face-to-face afgenomen. Vervolgens is er in fase twee sprake van het invullen van een 

vragenlijst door iedere persoon uit het huishouden die ouder dan 6 jaar. Bij de volwassenen is een 

volwassenenvragenlijst afgenomen (16 jaar en ouder) en bij kinderen van 6 tot en met 15 jaar een 

jeugdvragenlijst. Als het kind jonger is dan 12 jaar wordt de jeugdvragenlijst door een ouder of 
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verzorger ingevuld. Bij kinderen tussen de 12 en 15 jaar is in eerste instantie aan de ouder of 

verzorger gevraagd of het kind de vragenlijst zelf in mag vullen. Op het moment dat dit niet mag is 

de vragenlijst ingevuld door een ouder of verzorger. 

 Vanaf 1979 is het onderzoek om de vier jaar herhaald. Om de hypotheses te toetsen is in dit 

onderzoek gekozen om voor de analyse de AVO datasets uit 1983, 1995 en 2007 te gebruiken 

(Mootz et al., 1983; SCP, 1995; SCP, 2007). De dataset uit 2007 is de meest recente en om die reden 

meegenomen. Om een beeld te kunnen geven van voorgaande jaren zijn de datasets uit 2003 en 

1999 weggelaten, maar is de dataset uit 1995 gebruikt. Vervolgens zijn in de volgende stap 1991 en 

1987 weggelaten om wel weer gebruik te maken van de dataset uit 1983. 1979 is vervolgens 

weggelaten om niet 16 jaar in plaats van 12 jaar tussen de meetmomenten te laten en tegelijkertijd 

een zo lang mogelijke periode te kunnen analyseren. 

 Met de originele datasets zijn eerst alle actieve cultuurparticipatie, sportparticipatie en 

onafhankelijke variabelen geoperationaliseerd. Vervolgens is iedere dataset uitgesplitst naar ouders 

en kinderen. Op het moment dat de variabele ‘plaats in het huishouden’ aangeeft dat een persoon 

een kind is en de leeftijd van dit kind lager is dan 18 jaar valt de persoon onder de kinderen (De 

AVO is een huishoudensteekproef. Vanaf 18 jaar wordt de kans dat kinderen het huis uit gaan 

groter. Als de leeftijd waarop wordt geselecteerd te hoog is, zijn er geen ouders van deze kinderen 

in de dataset meegenomen). De variabelen huishoudnummer, leeftijd, opleiding, sekse, de 

verschillende disciplines actieve cultuurparticipatie en sportparticipatie zijn vervolgens 

weggeschreven naar drie nieuwe datasets per jaar met kinderen als eenheden (AVO2007 N=1051, 

AVO1995 N=2522 & AVO1983 N=3073). Op het moment dat een persoon in het huishouden een 

ouder of verzorger is, zijn dezelfde variabelen, behalve sekse, voor moeders en vaders apart 

weggeschreven naar een dataset. Aan de ouders zijn ook de gemiddelden van receptieve 

cultuurparticipatie toegevoegd. Op het moment dat een kind twee ouders/verzorgers heeft van 

hetzelfde geslacht is de eerste ouder geselecteerd en zijn de waarden van de variabelen in de dataset 

meegenomen voor beide ouders. Uiteindelijk zijn de variabelen van beide ouders via het 

huishoudnummer gekoppeld aan die van de kinderen. Daarnaast is het onderzoeksjaar opgenomen. 

Vervolgens zijn alle respondenten uit de verschillende jaren samengevoegd in één dataset. De totale 

dataset bevat uiteindelijk 6646 kinderen uit 3962 huishoudens. 

 

3.2 Actieve cultuurparticipatie van ouders en kinderen 

 

Om de culturele vrijetijdsbesteding te meten zijn de variabelen geselecteerd die de mate van actieve 

cultuurparticipatie meten. In de vragenlijsten van zowel de AVO1983, AVO1995 en AVO2007 zijn 

tien vragen meegenomen met betrekking tot actieve cultuurparticipatie. De tien kunstdisciplines 
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waarbij een respondent kan invullen of hij of zij participeert zijn tekenen (schilderen, grafisch 

werk), beeldhouwen, textiel bewerken, zingen, muziekinstrument bespelen, toneelbeoefening, 

fotografie, grafisch ontwerpen (alleen in de AVO2007), streetdance, dichten (roman schrijven) 

(alleen in de AVO2007). Bij de disciplines is in eerste instantie gevraagd of de respondent 

participeert in de discipline waarbij het niet uitmaakt of dit in ongeorganiseerd of georganiseerd 

verband gebeurt. Als een respondent aangeeft te participeren volgen er een aantal subvragen. Van de 

subvragen zijn er drie vragen waaruit kan worden opgemaakt of een respondent in georganiseerd 

verband deelneemt aan de activiteit. De subvragen zijn ‘was je in de afgelopen 12 maanden 

hiervoor ingeschreven in een instelling (zoals een creativiteitscentrum of iets dergelijks)?’, ‘heb je 

in de afgelopen 12 maanden hiervoor deelgenomen aan lessen, oefeningen of cursussen onder 

leiding van een leraar of beroepskracht, anders dan in instellingen zoals bedoeld bij de vorige 

vraag?’ en ‘was je de afgelopen 12 maanden voor deze activiteit lid van een vereniging, club, 

gezelschap of organisatie (geen opleidingsinstituut of opleidingsinstelling)?’. Bij de disciplines 

streetdance en dichten (roman schrijven) zijn de subvragen niet gesteld. Deze twee disciplines 

kunnen om die reden niet worden meegenomen als afhankelijke variabelen. De variabele grafisch 

ontwerpen is niet meegenomen in de AVO1983 en AVO1995 en dus ook weggelaten. De andere 

zeven kunstdisciplines zijn vervolgens geoperationaliseerd als dichotome variabelen die aangeven 

of men participeert in georganiseerd verband of ongeorganiseerd verband. Als een respondent op 

één of meerdere van de verschillende subvragen ‘ja’ heeft geantwoord participeert hij of zij in 

georganiseerd verband. Op het moment dat een respondent aangeeft de discipline wel te beoefenen, 

maar bij geen van de drie subvragen een ‘ja’ heeft geantwoord participeert diegene in 

ongeorganiseerd verband. Dit levert in zijn totaliteit twee actieve cultuurparticipatie variabelen op 

per kunstdiscipline (tekenen (schilderen, grafisch werk), beeldhouwen, textiel bewerken, zingen, 

muziekinstrument bespelen, toneelbeoefening en fotografie), namelijk in ongeorganiseerd verband 

deelnemen aan de activiteit of in georganiseerd verband deelnemen. In de dataset waarbij alle 

kinderen van alle jaren samengevoegd zijn en de ouders er ook aan gekoppeld zijn, is het aantal 

kunstdisciplines teruggebracht naar drie overkoepelende categorieën, namelijk beeldende 

kunstdisciplines (tekenen, beeldhouwen, textiel bewerken, fotografie), muziekdisciplines (zingen, 

muziekinstrument bespelen) en podiumkunsten (toneelbeoefening), voor zowel georganiseerd als 

ongeorganiseerd verband. De beschrijvende statistieken van de afhankelijke variabelen staan 

weergegeven in tabel 1. De uitkomsten laten zien dat het percentage kinderen dat aan actieve 

cultuurparticipatie doet door de tijd heen stabiel is. Bij de beeldende kunstdisciplines is dit tussen de 

40 en 45 procent, bij muziek tussen de 37 en de 40 procent en bij podium tussen de 10 en de 13 

procent. Er is tevens te zien dat er verschillen zijn in de mate van georganiseerde deelname. Bij 

beeldend is het aantal kinderen dat in ongeorganiseerd verband participeert bijna 4 keer meer dan in 
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georganiseerd verband. Bij muziek ligt het percentage kinderen dat participeert in georganiseerd 

verband een paar procentpunt hoger dan bij ongeorganiseerd verband. Bij podium is het de 

georganiseerde deelname die overheerst. De beschrijvende statistieken van de onafhankelijke 

variabelen actieve cultuurparticipatie van de ouders staan in tabel 3. Voor zowel vaders als moeder 

geldt dat er bij zowel beeldend als muziek vaker wordt deelgenomen in ongeorganiseerd verband. 

Daarbij ligt ieder jaar de totale deelname van de moeders hoger dan bij de vaders. Bij podium geldt 

dat er voornamelijk geparticipeerd wordt in georganiseerd verband. Tevens is het percentage 

moeders dat deelneemt hoger dan het percentage vaders. 

 Voor de analyse is bij de kunstdisciplines van de ouders gekozen om zowel de georganiseerde als 

ongeorganiseerde vorm onder te brengen in een nieuwe variabele waarin beide ouders zijn 

opgenomen. Onder de variabelen ‘ouders beeldend’, ‘ouders muziek’ en ‘ouders podium’ vallen dan 

de georganiseerde en ongeorganiseerde vorm van beeldend, muziek en podium van zowel de 

moeder als de vader. Per kunstdiscipline is daarnaast ook nog een variabele geoperationaliseerd 

waar de georganiseerde en ongeorganiseerde vorm van beide andere kunstdisciplines van beide 

ouders onder vallen, namelijk muziek en podium bij ‘ouders niet beeldend’, beeldend en podium bij 

‘ouders niet muziek’ en muziek en beeldend, bij ‘ouders niet podium’. Dit is gedaan om ook het 

effect tussen de overige kunstdisciplines en de afhankelijke variabelen te bekijken. 

 

3.3 Sportparticipatie 

 

Bij de vrijetijdsbesteding met betrekking tot sport zijn in de AVO2007 twee op elkaar volgende 

vragen gesteld. Eerst is gevraagd welke sporten een respondent beoefent. Bij deze vraag konden 

meerdere antwoorden worden gegeven. Vervolgens kan de respondent voor zeven sportactiviteiten 

het verband van de beoefening invullen. Bij het construeren van de variabelen is in eerste instantie 

uitgegaan van de eerste vraag, dus de variabele waarbij alle sporten zijn aangegeven. Voor iedere 

sport (veldvoetbal, zwemmen, badminton, zeilen & roeien, hardlopen, paardrijden, tennis, 

tafeltennis, zaalvoetbal, wielrennen, atletiek, gym, vechtsport, handbal, hockey, wandelen, 

volleybal, korfbal, basketbal, schaatsen, autosport, golf, honkbal, fitness, squash en skaten) is er 

onderscheid gemaakt tussen beoefening in georganiseerd verband en ongeorganiseerd verband. Op 

het moment dat een respondent heeft aangegeven een sport te beoefenen is in eerste instantie een 

waarde 1 toegekend bij ‘sporten in ongeorganiseerd verband’. Op het moment dat een respondent 

vervolgens bij het verband heeft aangegeven dat de sport in het kader van bedrijfssport of 

studentensport wordt beoefend of heeft aangegeven dat er sprake is van in competitieverband 

sporten of deelneemt aan trainingen, krijgt de respondent waarde 1 toegekend bij ‘sporten in 

georganiseerd verband’. Uiteindelijk levert dit voor 26 verschillende sporten de twee variabelen 
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sporten in ongeorganiseerd verband en sporten in georganiseerd verband op, waarbij 0 = nee en 1 = 

ja. 

 In de AVO1995 bestaan de variabelen met betrekking tot sport ook uit zeven verschillende 

sportactiviteiten waarbij kan worden aangegeven welke sport wordt beoefend en van welk verband 

sprake is. In de AVO1995 zijn dezelfde sporten opgenomen als in de AVO2007, met uitzondering 

van skaten. Vervolgens zijn voor 25 sporten dezelfde twee variabelen (ongeorganiseerd sporten en 

georganiseerd sporten) aangemaakt. Er zit echter wel een verschil tussen de AVO1995 en de 

AVO2007 wat betreft de criteria waar een respondent aan moet voldoen om een waarde 1 toegekend 

te krijgen bij georganiseerd sporten. In de AVO1995 is gekeken of een respondent lid is van een 

vereniging en of er sprake is van deelname aan training en competitie. Als een respondent aan één 

van de twee kenmerken van een georganiseerd verband voldoet, is er sprake van een waarde 1 bij 

‘sporten in georganiseerd verband’. 

 In de AVO1983 zijn, ten opzichte van de AVO2007, 5 sporten weggelaten. Dit zijn skaten, 

squash, fitness, honkbal en golf. De twee variabelen (ongeorganiseerd sporten en georganiseerd 

sporten) zijn in dit geval aangemaakt voor 21 verschillende sporten. De criteria voor ‘sporten in 

georganiseerd verband’ zijn net als in de AVO1995 lid zijn van een vereniging of deelnemen aan 

competitie of trainingen. 

 Vervolgens zijn er acht sporten apart gehouden in de AVO2007 en AVO1995 en zeven in de 

AVO1983. De overige sporten zijn onderverdeeld in twee categorieën. De acht aparte sporten zijn 

de sporten die, volgens Bourdieu (1984), behoren tot de hogere statuscultuur (7), namelijk 

paardrijden, tennis, zeilen & roeien, golf, hockey, gymnastiek en atletiek en lagere statuscultuur (1), 

namelijk veldvoetbal. In de AVO1983 is golf niet meegenomen, dus blijven er zeven sporten over. 

De overige sporten zijn onderverdeeld in de categorie ‘overig atletisch’ en ‘overig teamsport’. In de 

AVO2007 en AVO1995 vallen zwemmen, badminton, hardlopen, tafeltennis, wielrennen, 

vechtsport, wandelen, schaatsen, autosport, fitness en squash onder ‘overig atletisch’. Skaten is 

weggelaten, omdat de sport bij de AVO1995 ontbreekt. Bij ‘overig teamsport’ zijn dit zaalvoetbal, 

handbal, volleybal, korfbal, basketbal en honkbal. In de AVO1983 zijn de sporten bij dezelfde twee 

categorieën ondergebracht. Squash, fitness, honkbal ontbreken in de dataset en daardoor zijn er aan 

de categorie ‘overig atletisch’ twee sporten minder toegevoegd. Bij de categorie ‘overig teamsport’ 

is dit één sport minder. De beschrijvende statistieken van de afhankelijke variabelen van 

sportparticipatie voor de kinderen staan in tabel 1. Onder kinderen is veldvoetbal veruit de meest 

populaire sport. Dit geldt zowel voor deelname in georganiseerd verband als in ongeorganiseerd 

verband. Bij de sporten tennis en gym geldt dat, met een percentage van boven de 10 procent bij 

deelname in georganiseerd verband, sprake is van de grootste populariteit na veldvoetbal. Door de 

jaren heen is er een lichte stijging te zien in de deelname bij veldvoetbal, hockey en tennis. De 
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beschrijvende statistieken van de onafhankelijke variabelen van sportparticipatie van de ouders 

staan in tabel 3. In de tabel komt naar voren dat bij veldvoetbal en de hoge statuscultuur sporten 

vaders over het algemeen vaker aan sportactiviteiten deelnemen dan moeders. Bij de categorie 

overig atletisch is dit andersom. De percentages liggen bij de moeders hoger en laten ook een 

stijging zien door de jaren heen. 

 Voor de analyse zijn bij de sportdisciplines voor de ouders nieuwe variabelen geoperationaliseerd 

die zowel de georganiseerde als ongeorganiseerde vorm van elke sportdiscipline van beide ouders 

meenemen. Vervolgens is er apart voor ‘hoge’ en ‘lage’ cultuur per sportdiscipline een variabele 

gemaakt waar alle sportdisciplines behalve de discipline die wordt getoetst, aan toegevoegd zijn. De 

variabelen zijn ‘overig sportief hoog’ en ‘overig sportief laag’. Bij ‘veldvoetbal’, bijvoorbeeld, 

bestaat de ‘overig sportief laag’ variabele uit de samengevoegde georganiseerde en 

ongeorganiseerde vormen van ‘overig atletisch’ en ‘overig teamsport’. Bij ‘overig teamsport’ zijn 

dit ‘veldvoetbal’ en ‘overig atletisch’. 

 

3.4 Onafhankelijke en controle variabelen 

3.4.1 Leeftijd en sekse 

 

Bij de operationalisatie van de onafhankelijke variabelen is in de datasets van de AVO1983 en de 

AVO1995 het equivalent van de variabele uit de dataset van de AVO2007 gezocht. De eerste 

variabele is de variabele leeftijd. De leeftijd is genomen op de eerste dag van het onderzoeksjaar. 

Dit zijn 1 januari 1984, 1995 en 2007. Bij de AVO2007 lopen alle leeftijden een jaar achter op de 

respondenten van de AVO1983 en AVO1995. Om die reden is er 1 jaar opgeteld bij de leeftijd van 

de respondenten uit de AVO2007. Voor de analyse is de variabele leeftijd van het kind omgevormd 

van 6 tot 17 naar een variabele die loopt van 0 tot 11. Bij de variabele sekse geldt 0 = man en 1 = 

vrouw. 

 

3.4.2 Sociale status 

 

De variabele opleidingsniveau is bij de ouders een indicator van sociale status. De dataset van de 

AVO2007 biedt de mogelijkheid om onderscheid te maken tussen een afgeronde opleiding en bezig 

zijn met een opleiding. Voor de leeftijden tussen de 20 en 25 jaar is zowel naar het afgeronde 

opleidingsniveau als het opleidingsniveau waar een respondent nog aan deelneemt gekeken. De 

oorspronkelijke variabele is geoperationaliseerd vanuit een reeks variabelen waarbij per 

opleidingsniveau is aangegeven of een respondent nooit aan de opleiding heeft deelgenomen, heeft 

deelgenomen maar niet afgerond, nog mee bezig is, of volledig heeft afgerond. Bij de leeftijden 
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tussen de 20 en 25 jaar zijn de waarden ‘afgerond’ en ‘nog mee bezig’ meegenomen om het 

opleidingsniveau van een respondent aan te geven. Bij de respondenten die ouder zijn dan 25 jaar is 

gekozen om alleen de hoogst afgeronde opleiding mee te nemen. Uiteindelijk bestaat de variabele 

uit 1 = lager onderwijs, 2 = lager beroepsonderwijs, vmbo, 3 = vmbo theoretisch, 4 = havo, vwo, 5 

= mbo, 6 = hbo, 7 = wo. In de AVO1995 is de variabele op dezelfde wijze geconstrueerd als bij de 

AVO2007. In de AVO1983 is de variabele opgesteld vanuit 3 aparte variabelen waarbij in de eerste 

de lagere school, middelbare school en hoger onderwijs zijn gemeten, in de tweede alle 

opleidingsniveaus die onder beroepsonderwijs vallen en in de laatste is bijgehouden of een 

respondent nog bezig is met een opleiding. Uit de drie variabelen is dezelfde opeenvolgende schaal 

geconstrueerd als in de AVO2007. Bij alle respondenten onder de 25 jaar is uitgegaan van het 

hoogst afgeronde opleidingsniveau of het opleidingsniveau waar zij op dat moment mee bezig 

waren. Bij alle respondenten van 25 jaar of ouder is uitgegaan van het hoogst afgeronde 

opleidingsniveau. In 1983 is een respondent die de lagere school niet heeft afgerond. De respondent 

heeft de waarde 0 = ‘geen lager onderwijs’ toegewezen gekregen in de variabele. 

 Voor de analyse is bij de ouders gekozen om beide variabelen om te vormen tot continue 

variabelen tussen waarden 0 en 1. Vervolgens is het gemiddelde van beide ouders genomen en 

ondergebracht in een nieuwe variabele. Dit is gedaan vanwege de hoge correlatie tussen de twee 

opleidingsniveaus (r=.68). 

 

3.4.3 Receptieve cultuurparticipatie ouders 

 

Om de impact van receptieve cultuurparticipatie van de ouders op de kinderen mee te nemen, 

vanwege het voorbeeld dat de vrijetijdsbesteding van ouders voor de kinderen kan zijn, is voor de 

analyse een variabele geconstrueerd die de verschillende receptieve cultuuractiviteiten omvat. In de 

AVO2007 staan de zeven verschillende variabelen, bezoek aan toneelvoorstelling, cabaret, klassieke 

muziekconcert, opera, ballet, kunstgalerie en Nederlands museum aangegeven in twee variabelen 

waarbij de eerste meet of een respondent de activiteit wel of niet heeft bezocht gedurende de 

afgelopen twaalf maanden en de tweede in welke mate de activiteit is bezocht. Een ‘nee’ bij de 

eerste variabele geeft een waarde 0 = nooit bij de geoperationaliseerde variabele. De waarden van 

de tweede variabelen zijn hier vervolgens aan toegevoegd en gaan van 1 = 1 keer per jaar bezocht, 2 

= 2-3 keer per jaar bezocht, 3 = 4-11 keer per jaar bezocht tot 4 = 1 keer per maand of vaker 

bezocht. Bij de AVO1995 is het bezoek aan de verschillende activiteiten gemeten in één variabele. 

De variabele bevat één extra waarde ten opzichte van de AVO2007. 0 = nooit, 1 = minder dan 1 

keer per jaar, 2 = 1 keer per jaar bezocht, 3 = 2-3 keer per jaar bezocht, 4 = 4-11 keer per jaar 

bezocht tot 5 = 1 keer per maand of vaker bezocht. In de AVO1983 hebben de variabelen dezelfde 
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waarden als bij de AVO1995. Tevens is er (AVO1983) een verschil met de twee andere datasets in 

de opzet van de originele variabelen van de activiteiten. De variabelen bezoek aan klassieke 

muziekconcert en opera zijn samen ondergebracht in één variabele. Bij zowel de AVO1995 als 

AVO1983 is de waarde ‘minder dan 1 keer per jaar’ toegevoegd aan de waarde ‘1 keer per jaar’. Dit 

is gedaan om de respondenten die in mindere mate deelnemen aan receptieve cultuuractiviteiten bij 

elkaar te voegen. De waarde ‘minder dan 1 keer per jaar’ laat namelijk enige affiniteit met culturele 

activiteiten zien, ondanks dat dit weinig voorkomt. 

 Elke afzonderlijke receptieve cultuurparticipatie variabele laat met de waarden van 0 tot 4 een 

oplopende Likertschaal zien. De afstanden tussen de categorieën zijn echter waarschijnlijk niet 

gelijk. Gekozen is om de variabelen om te zetten naar variabelen waarbij de waarden worden 

aangeduid door middel van percentielen. In de percentielvariabelen wordt uitgedrukt dat het 

grootste deel van de respondenten in alle drie de AVO datasets nooit aan receptieve 

cultuuractiviteiten deelneemt. Tussen de waarden die de mate van receptieve cultuurparticipatie 

vertegenwoordigen is de afstand kleiner. Het verschil tussen ‘nooit’ en ‘deelname’ is het sterkst. 

Deze percentielvariabelen nemen het verschil in de verdeling over de categorieën mee in de verdere 

analyse. Vervolgens is er per dataset een factoranalyse (principal axis factoring) uitgevoerd met de 

losse percentielvariabelen. De afzonderlijke plots laten duidelijk één factor zien. Bij de AVO2007 

zijn de Eigenwaarden 2.4 bij factor 1 en de eerstvolgende factor 1.4 punt lager. In de AVO1995 en 

AVO1983 zijn dit waarde 2.5 en ligt de eerst volgende waarde 1.5 punt lager. In bijlage 2 zijn de 

plots van de Eigenwaarden te zien. Daarna is er op dezelfde variabelen een 

betrouwbaarheidsanalyse uitgevoerd. In de AVO2007 levert dit een cronbach’s alpha op van .66, in 

de AVO1995 een alpha van .68 en in de AVO1983 een alpha van .70. De redelijk hoge alpha’s en de 

uitkomsten van de factoranalyses bieden voldoende ondersteuning om de afzonderlijke items samen 

te voegen in één variabele die receptieve cultuurparticipatie meet. Van alle percentielvariabelen van 

de verschillende cultuuractiviteiten is vervolgens een schaal geconstrueerd door het gemiddelde te 

nemen. De variabele is daarna weer gestandaardiseerd door deze om te zetten naar een 

percentielvariabele. Voor de analyse is gekozen om het gemiddelde van de gestandaardiseerde 

percentielvariabelen van beide ouders onder te brengen in een nieuwe variabele. Hier is vervolgens 

weer een gestandaardiseerde percentielvariabele uit geoperationaliseerd. 

 De beschrijvende statistieken van de onafhankelijke en controle variabelen staan in tabel 2. Bij 

de receptieve cultuuractiviteiten is voor tabel 2 gebruik gemaakt van de oorspronkelijke variabelen 

met de waarden van 0 = nooit tot 4 = 1 keer per maand of vaker (Voor de analyse is de 

gestandaardiseerde  percentielvariabele gebruikt waar beide ouders in zijn ondergebracht). 
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Tabel 1. Afhankelijke variabelen, kunstdisciplines & sportdisciplines van de kinderen per jaar 

Variabelen 2007 1995 1983 

 N Totaal Percentage 

georganiseerd 

Percentage 

ongeorganiseerd 

N Totaal Percentage 

georganiseerd 

Percentage 

ongeorganiseerd 

N Totaal Percentage 

georganiseerd 

Percentage 

ongeorganiseerd 

Beeldend 1051 43.7 7.7 36.0 2522 40.7 7.0 33.7 3073 44.9 9.6 35.3 

Muziek 1051 40.3 21.0 19.3 2522 37.8 20.6 17.2 3073 37.3 20.3 17.0 

Podium 1051 11.2 9.8 1.4 2522 10.3 7.8 2.5 3073 12.3 9.6 2.7 

Veldvoetbal 997 40.3 34.3 6.0 2522 26.7 23.8 2.9 3073 24.9 22.0 2.9 

Paardrijden 997 10.9 6.8 4.1 2522 9.8 7.7 2.1 3073 7.4 6.3 1.1 

Tennis 997 14.9 11.9 3.0 2522 13.6 12.2 1.4 3073 10.4 9.3 1.1 

Zeilen & 

roeien 

997 11.1 9.8 1.3 2522 10.1 7.8 2.3 3073 14.9 12.3 2.6 

Golf 997 3.3 2.8 0.5 2522 0.8 0.6 0.2 - - - - 

Hockey 997 11.0 9.8 1.2 2522 4.3 4.1 0.2 3073 4.3 3.9 0.4 

Gym 997 22.2 15.4 6.8 2522 16.4 13.6 2.8 3073 19.9 17.4 2.5 

Atletiek 997 5.2 4.3 0.9 2522 2.9 2.7 0.2 3073 2.0 1.8 0.2 

Overig 

atletisch 

997 76.9 52.8 24.1 2522 69.8 51.5 18.3 3073 72.6 53.7 18.9 

Overig 

teamsport 

997 32.1 26.4 5.7 2522 20.0 18.3 1.7 3073 16.5 15.5 1.0 

Bron: Samengevoegde AVO 2007, 1995, 1983 datasets 

Notes: Alle variabelen zijn dichotoom. Percentages voor 1 = ja. Stippellijn scheidt actieve cultuurdisciplines en sportdisciplines. 
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Tabel 2. Onafhankelijke variabelen en beschrijvende statistieken van receptieve cultuurparticipatie 

Variabelen 2007 1995 1983 

 N Range M SD N Range M SD N Range M SD 

Kinderen             

   Sekse 1051 0-1 .48  2522 0-1 .50  3073 0-1 .48  

   Leeftijd 1051 6-17 11.48 3.49 2522 6-17 11.27 3.46 3073 6-17 11.71 3.39 

   Opleiding 1016 1-7 1.92 1.27 2512 1-7 1.73 1.13 2954 0-7 2.08 1.26 

Vaders             

   Leeftijd 912 21-64 44.25 5.73 2336 21-79 42.17 5.61 2864 23-75 41.34 6.72 

   Opleiding 881 1-7 4.55 1.78 2246 1-7 3.84 2.01 2819 0-7 3.90 1.74 

   Toneelvoorstelling 881 0-4 .36 .76 2317 0-4 .33 .72 2864 0-4 .34 .76 

   Cabaret 890 0-4 .24 .67 2316 0-4 .16 .50 2864 0-4 .15 .47 

   Klassieke muziek 891 0-4 .13 .52 2317 0-4 .21 .65 - - - - 

   Opera 887 0-4 .03 .25 2321 0-4 .07 .31 2864 0-4 .22 .67 

   Ballet 891 0-3 .04 .26 2318 0-3 .03 .21 2864 0-3 .03 .20 

   Kunstgalerie 893 0-4 .27 .72 2321 0-4 .31 .70 2864 0-4 .27 .68 

   Nederlands museum 896 0-4 .72 1.00 2301 0-4 .60 .93 2864 0-4 .55 .86 

Moeders             

   Leeftijd 1030 20-55 41.70 5.20 2453 24-59 39.31 5.08 3015 23-64 38.89 6.22 

   Opleiding 1004 1-7 4.44 1.65 2307 1-7 3.58 1.79 2913 0-7 3.57 1.36 

   Toneelvoorstelling 1002 0-4 .56 .90 2432 0-4 .49 .85 2996 0-4 .43 .83 

   Cabaret 1018 0-4 .25 .66 2434 0-4 .19 .55 2996 0-4 .17 .50 

   Klassieke muziek 1019 0-3 .23 .64 2432 0-4 .23 .66 - - - - 

   Opera 1010 0-4 .07 .36 2443 0-3 .10 .36 2996 0-4 .27 .73 

   Ballet 1018 0-3 .06 .30 2440 0-2 .05 .28 2996 0-3 .05 .29 

   Kunstgalerie 1024 0-4 .32 .72 2442 0-4 .35 .76 2996 0-4 .33 .74 

   Nederlands museum 1014 0-4 .81 1.05 2424 0-4 .61 .91 2996 0-4 .59 .90 

Bron: Samengevoegde AVO 2007, 1995, 1983 datasets 

Notes: Toneelvoorstelling, cabaret, klassieke muziek, opera, ballet, kunstgalerie en Nederlands museum zijn de 

oorspronkelijke receptieve cultuurparticipatie variabelen. 
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Tabel 3. Onafhankelijke variabelen, kunstdisciplines & sportdisciplines van de vaders en moeders per jaar 

Variabelen 2007 1995 1983 

 N Tot. Percentage 

Georg. 

Percentage 

Ongeorg. 

N Tot. Percentage 

Georg. 

Percentage 

Ongeorg. 

N Tot. Percentage 

Georg. 

Percentage 

Ongeorg. 

Vaders             

   Beeldend 912 15.9 2.3 13.6 2336 13.0 1.4 11.6 2864 22.2 1.5 20.7 

   Muziek 912 16.4 5.9 10.5 2336 15.1 5.1 10.0 2864 17.4 6.2 11.2 

   Podium 912 1.3 0.7 0.6 2336 1.9 0.9 1.0 2864 1.9 1.4 0.5 

   Veldvoetbal 846 13.8 9.5 4.3 2336 11.5 9.5 2.0 2864 13.5 11.3 2.2 

   Paardrijden 846 2.2 1.0 1.2 2336 1.5 0.6 0.9 2864 2.2 1.7 0.5 

   Tennis 846 12.9 8.6 4.3 2336 11.1 9.0 2.1 2864 10 8.5 1.5 

   Zeilen & 

roeien 

846 8.0 2.3 5.7 2336 9.3 5.7 3.6 2864 11.2 6.3 4.9 

   Golf 846 7.0 2.5 4.5 2336 1.9 1.2 0.7 - - - - 

   Hockey 846 2.9 2.1 0.8 2336 1.2 1.2 - 2864 1.2 1.1 0.1 

   Gym 846 0.9 0.4 0.5 2336 0.6 0.4 0.2 2864 1.9 1.5 0.4 

   Atletiek 846 0.8 0.1 0.7 2336 1.4 1.1 0.3 2864 0.7 0.6 0.1 

   Overig 

atletisch 

846 68.2 26.5 41.7 2336 56.6 27.2 29.4 2864 55.6 26.3 29.3 

   Overig 

teamsport 

846 13.2 9.9 3.3 2336 12.6 9.9 2.7 2864 12.6 10.4 2.2 

Moeders             

   Beeldend 1030 34.6 7.0 27.6 2453 26.8 8.4 18.4 3015 38.0 7.1 30.9 

   Muziek 1030 20.8 9.0 11.8 2453 17.7 7.7 10.0 3015 19.1 8.4 10.7 

   Podium 1030 2.1 2.1 - 2453 5.2 3.2 2.0 3015 8.8 7.9 0.9 

   Veldvoetbal 961 1.8 1.6 0.2 2453 0.5 0.2 0.3 3015 0.5 0.3 0.2 

   Paardrijden 961 5.0 1.1 3.9 2453 1.8 0.8 1.0 3015 2.7 2.0 0.7 

   Tennis 961 10.0 6.1 3.9 2453 10.5 8.9 1.6 3015 8.9 7.6 1.3 

   Zeilen & 

roeien 

961 7.9 2.8 5.1 2453 4.8 2.8 2.0 3015 6.7 3.6 3.1 

   Golf 961 1.9 0.8 1.1 2453 0.4 0.4 0.0 - - - - 

   Hockey 961 1.6 1.3 0.3 2453 0.9 0.9 0.0 3015 0.7 0.7 - 

   Gym 961 1.5 0.5 1.0 2453 5.3 4.4 0.9 3015 11.8 9.7 2.1 

   Atletiek 961 0.5 0.2 0.3 2453 0.6 0.6 - 3015 0.2 0.2 - 

   Overig 

atletisch 

961 76.0 20.6 55.4 2453 60.2 30.3 29.9 3015 53.7 22.2 31.5 

   Overig 

teamsport 

961 6.7 5.6 1.1 2453 6.3 5.5 0.8 3015 5.2 4.6 0.6 

Bron: Samengevoegde AVO 2007, 1995, 1983 datasets 

Notes: Alle variabelen zijn dichotoom. Percentages voor 1 = ja. Stippellijn scheidt actieve cultuurdisciplines en sportdisciplines. 
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3.5 Analyse 

 

Bij de afhankelijke variabelen is er onderscheid tussen georganiseerd en ongeorganiseerd verband 

per kunst- en sportdiscipline. Alle variabelen zijn dichotoom. Om die reden is er gekozen om een 

binaire logistische regressie uit te voeren bij de analyses. In de tabellen staan de odds ratios 

vermeld. 

 Bij de eerste analyse wordt een overzicht gegeven van het verband tussen de sekse, leeftijd van 

het kind en de opleiding (sociale status) van de ouders en de afhankelijke variabelen. De resultaten 

staan in tabel 4. 

 Bij de tweede analyse is het voorbeeld voor de kinderen, de actieve cultuur- en sportparticipatie 

van de ouders, aan de modellen toegevoegd. De resultaten staan in tabel 5. 

 Voor de derde analyse zijn er twee dummy variabelen aangemaakt voor de jaren 2007 en 1995. 

Daarna is er per jaar een interactievariabele aangemaakt tussen de nieuwe variabele die het 

gemiddelde opleidingsniveau van de ouders meet en de dummy variabelen. Op die manier kan er 

worden gekeken naar de verschillen in het effect van de sociale status van de ouders over tijd. De 

resultaten staan in tabel 6. 

 Vervolgens zijn er nog twee interactievariabelen aangemaakt tussen beide jaren en alle kunst- en 

sportdisciplines. Met deze variabelen wordt het verschil in de effecten van het voorbeeld dat de 

ouders geven met hun vrijetijdsbesteding over tijd bekeken. De verschillen door de tijd heen in het 

effect van sociale status zijn eveneens in dit model opgenomen. De resultaten staan in tabel 7. 

 Bij het onderscheid tussen georganiseerd en ongeorganiseerd verband zijn de kinderen die in 

georganiseerd verband deelnemen onderdeel van de referentiegroepen (0 op de afhankelijke 

variabele) bij ongeorganiseerd deelnemen en andersom. Dit geldt voor alle disciplines. Om rekening 

te houden met de verschillen tussen de activiteiten (en tevens de verschillen tussen huishoudens) is 

een multilevel analyse uitgevoerd
1
. 

 

4. Resultaten 

4.1 Voorbeeld en sociale status ouders 

  

De resultaten van de eerste analyse (tabel 4) hebben betrekking op de twee hypotheses met 

betrekking tot sociale status en de bijbehorende alternatieve hypotheses. Volgens hypothese 1A is er 

een positief verband tussen sociale status en actieve cultuurparticipatie van de kinderen. De 

resultaten laten zien dat er een sterk verband is tussen sociale status en het bij alle drie de 

                                      
1
 De multilevel analyse is niet opgenomen in het onderzoek. In hoeverre de analyse de resultaten 

ondersteunt is te lezen in de resultatensectie. 
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kunstdisciplines participeren in zowel georganiseerd als ongeorganiseerd verband. De sterkste 

verbanden zijn te zien bij georganiseerd muziek en podium. Met odds ratios (OR) van 

respectievelijk 9.06 en 4.07 is de kansverhouding tussen deelname en geen deelname van kinderen 

van hoog opgeleide ouders (X=1) ruim 9 en 4 keer groter dan de kansverhouding tussen deelname 

en geen deelname van kinderen van ouders met een opleidingsniveau lager (X=0). Het verband is 

ook duidelijk aanwezig bij de ongeorganiseerde vorm van de kunstdisciplines. Hypothese 1A kan 

worden aangenomen. Bij hypothese 1B is het uitgangspunt dat het verband alleen aanwezig is bij 

het georganiseerde verband. Hoewel het verband bij de ongeorganiseerde vorm duidelijk aanwezig 

is, is het verband bij muziek en podium sterker bij de georganiseerde vorm. Dit maakt dat hypothese 

1B maar ten dele kan worden aangenomen. Bij alle actieve cultuurdisciplines geldt dat meisjes 

vaker deelnemen dan jongens. Bij de georganiseerde vorm van podium is dit met name van 

toepassing. De odds ratio ligt hier boven de 10. 

 Bij sportparticipatie is de verwachting (hypothese 2A) dat de kinderen van ouders uit de hogere 

sociale statusgroepen vaker aan sporten deelnemen die vallen onder ‘hoge’ cultuur. Uit de resultaten 

blijkt dat dit bij de hoge cultuur sporten geldt, maar ook bij overig atletisch en overig teamsport. 

Voor de discipline veldvoetbal echter niet. De sterkste verbanden zijn te zien bij de ‘hoge’ cultuur 

sporten en daarmee wordt hypothese 2A bevestigd. Daarnaast laten de resultaten met name zien dat 

dit geldt voor de georganiseerde vormen van sport (alle sporten behalve hockey). Hypothese 2B 

wordt dan ook duidelijk door de resultaten ondersteund. Alle sportdisciplines die onder ‘hoge’ 

cultuur vallen laten een positief verband zien met sociale status. Golf, tennis, zeilen & roeien en 

hockey laten de sterkste verbanden zien met odds ratios van respectievelijk 7.53, 9.46, 12.71 en 

109.11. Bij hockey geldt dat de kansverhouding voor deelname bij kinderen van ouders met een 

hogere sociale status 109 keer hoger ligt dan de verhouding voor deelname bij kinderen van ouders 

met een lagere sociale status. Wat betreft sekseverschillen zijn er twee opvallende uitkomsten. De 

eerste is dat meisjes vaker doen aan gym en paardrijden dan jongens. Bij de ‘lage’ cultuur sport 

veldvoetbal is dit verband omgekeerd. De odds ratios van .13 bij georganiseerd veldvoetbal en .35 

bij ongeorganiseerd laten duidelijk zien dat jongens veel vaker deelnemen aan veldvoetbal dan 

meisjes. 

 Bij het voorbeeld dat de ouders geven met hun eigen vrijetijdsbesteding is de verwachting dat 

meer actieve cultuurparticipatie van de ouders leidt tot meer actieve cultuurparticipatie bij kinderen 

(hypothese 3). In tabel 5 staan de resultaten van de analyse. Bij alle drie de kunstdisciplines is er 

een verband aanwezig tussen de actieve participatie van de ouders en deelname van de kinderen. De 

hypothese kan worden aangenomen. Deelname van de ouders aan de overige actieve 

cultuurdisciplines laten echter geen sterk verband zien. Dat het voorbeeld van de ouders niet alleen 

tot uiting komt in actieve cultuurparticipatie, maar ook door receptieve participatie (hypothese 5) 
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wordt ook bevestigd. Bij alle kunstdisciplines in zowel georganiseerd als ongeorganiseerd verband 

is het verband tussen receptieve cultuurparticipatie en deelname van de kinderen aanwezig. 

 Bij sportparticipatie van de kinderen is de sportparticipatie van de ouders duidelijk een 

voorbeeld. Bij de ‘hoge’ cultuur sporten paardrijden, tennis, zeilen & roeien, golf en hockey laat de 

participatie van de ouders een sterk verband zien met de participatie van de kinderen. Het verband 

is bij de vijf sporten aanwezig bij zowel georganiseerd als ongeorganiseerd deelnemen. Bij gym en 

atletiek en de ‘lage’ cultuur disciplines veldvoetbal en teamsport geldt dit verband alleen voor de 

georganiseerde vorm. Bij overig atletisch is het verband weer voor beide vormen aanwezig. De 

resultaten zijn hier volledig in lijn met hypothese 4. Voor zowel de ‘hoge’ als ‘lage’ cultuur sporten 

geldt dat de sportparticipatie van de ouders een voorbeeld vormt voor de kinderen. Verder valt op 

dat het voorbeeld dat de ouders geven vooral in verband staat met deelname aan de georganiseerde 

vorm van de sporten. De kans dat een kind in georganiseerd verband aan sportparticipatie doet is 

veel groter op het moment dat een van de ouders aan sportparticipatie doen. Het voorbeeld dat de 

ouders geven met andere ‘hoge’ en ‘lage’ cultuursporten laat alleen een verband zien bij hockey, 

zeilen & roeien, overig atletisch en overig teamsport. Bij de ‘lage’ cultuursporten is het verband 

deel aanwezig. Bij de ‘hoge’ cultuursporten is het verband bij veruit de meeste disciplines afwezig. 

De affiniteit met ‘hoge’ cultuur gemeten door receptieve cultuurparticipatie zou nog een verband 

kunnen opleveren met deelname aan de ‘hoge’ cultuur sporten. Dit voorbeeld laat een verband zien 

bij de georganiseerde vormen van paardrijden, tennis, zeilen & roeien, hockey en atletiek. Dit is niet 

geheel in lijn met hypothese 6. De hypothese wordt slechts ten dele bevestigd. 
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Tabel 4. Predictoren op afhankelijke variabelen kunst- en sportdisciplines 

 Afhankelijke variabelen 

Onafh. variabelen Beeldend Muziek Podium Paardrijden Tennis Zeilen & roeien Golf Hockey Gym Atletiek Veldvoetbal Overig atletisch Overig teamsport 

 G Og G Og G Og G Og G Og G Og G Og G Og G Og G Og G Og G Og G Og 

Kind                           

   Sekse 1.56*** 1.98*** 2.02*** 2.08*** 10.12*** 2.24*** 5.17*** 5.70*** .91 1.27 .84* 1.00 1.71 2.74 .95 .64 2.80*** 2.08*** .80 1.71 .13*** .35*** .85** 1.29*** .83** 1.32 

   Leeftijd 1.12*** 1.02* 1.04*** 1.03** 1.00 1.05* 1.06*** 1.03 1.12*** 1.08* 1.20*** 1.14*** 1.10* 1.01 1.13*** 1.17** .91*** .95* 1.10*** 1.12 1.06*** 1.07** 1.02** .95*** 1.17*** 1.17*** 

Ouders                           

   Opleiding 1.87** 3.22*** 9.06*** 2.49*** 4.07*** 3.75*** 2.20*** 1.39 9.46*** 1.65 12.71*** 1.56 7.53** 3.00 109.11*** 6.51* 1.42* .38*** 3.47*** 1.13 1.03 .78 3.79*** .80 1.67*** .65 

Chi-square 102.55 262.68 364.07 164.17 513.85 39.05 247.53 70.90 211.69 8.30 345.76 28.02 15.32 3.23 290.51 12.87 303.25 40.00 26.04 4.62 992.51 61.27 147.33 50.72 264.79 41.29 

df 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Nagelk. R square .04 .05 .08 .04 .17 .03 .09 .06 .06 .01 .11 .02 .04 .02 .14 .04 .08 .02 .02 .02 .21 .04 .03 .01 .07 .03 

*p<.05. **p<.01. ***p<.001. 

Bron: Samengevoegde AVO 2007, 1995 en 1983 datasets 

Notes: Getallen zijn de odds ratios (Exp (B)). G = georganiseerd verband, Og = ongeorganiseerd verband. Kunstdisciplines (N=6558), Sportdisciplines (N=6507) & Golf (N=3462) 

stippellijn scheidt de onafhankelijke variabelen van de modelstatistieken 
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Tabel 5. Predictoren en voorbeeld ouders op afhankelijke variabelen kunst- en sportdisciplines 

 Afhankelijke variabelen 

Onafh. 

variabelen 

Beeldend Muziek Podium Paardrijden Tennis Zeilen & roeien Golf Hockey Gym Atletiek Veldvoetbal Overig atletisch Overig teamsport 

 G Og G Og G Og G Og G Og G Og G Og G Og G Og G Og G Og G Og G Og 

Kind                           

   Sekse 1.55*** 1.99*** 2.08*** 2.09*** 10.25*** 2.22*** 5.25*** 5.57*** .90 1.27 .83* 1.02 1.75 2.77 .95 .65 2.83*** 2.08*** .97 1.71 .13*** .35*** .86** 1.29*** .82** 1.32 

   Leeftijd 1.12*** 1.02* 1.04*** 1.03** 1.00 1.05* 1.05*** 1.03 1.13*** 1.08* 1.22*** 1.13*** 1.12* 1.02 1.14*** 1.17** .91*** .95* 1.10*** 1.12 1.07*** 1.07** 1.03*** .95*** 1.18*** 1.17*** 

Ouders                           

   Opleiding 1.35 1.87*** 3.35*** 1.30 2.39*** 2.59* 1.28 1.43 2.80*** 1.09 2.99*** .70 4.70 3.56 25.77*** 8.62* 1.49* .46* 1.54 3.37 1.13 1.00 2.07*** .80 1.16 .71 

   Receptief 1.47* 1.53*** 2.78*** 1.40** 2.23*** 1.28 1.96*** 1.10 1.61** 1.02 2.06*** 1.13 .48 .39 2.53*** .51 .82 .93 3.09* .36 .92 .61 1.56*** .80 1.30* .74 

   Beeldend 1.37*** 1.82***                         

   Muziek   2.71*** 2.09***                       

   Podium     1.85*** 2.03**                     

   Overig 

cultureel actief 

1.00 1.31*** .96 1.36*** 1.00 1.32                     

 Paardrijden       5.19*** 7.11***                   

   Tennis         8.15*** 2.95***                 

   Zeilen & 

roeien 

          9.11*** 6.19***               

   Golf             13.59*** 6.85*             

   Hockey               16.87*** 5.39*           

   Gym                 2.31*** .66         

   Atletiek                   8.63*** .00       

   Voetbal                     3.30*** .75     

   Overig 

atletisch 

                      2.22*** 1.32***   

   Overig 

teamsport 

                        2.63*** 1.16 

   Overig 

sportief hoog 

      1.12 .60* 1.05 .78 1.41*** .58** 1.44 .75 1.64*** .63 1.09 .78 1.15 .24       

   Overig 

sportief laag 

                    1.11 .98 1.50*** .57*** 1.32*** 1.13 

Chi-square 120.88 460.15 674.10 332.34 557.89 52.78 351.61 123.07 746.31 26.15 902.93 115.22 53.80 7.45 525.06 19.01 362.86 44.63 78.10 12.44 1173.64 66.43 448.81 109.97 430.54 42.89 

df 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

Nagelk. R 

square 

.04 .09 .15 .08 .18 .04 .13 .11 .22 .03 .27 .09 .13 .05 .24 .05 .09 .03 .06 .05 .25 .04 .09 .03 .10 .03 

*p<.05. **p<.01. ***p<.001. 

Bron: Samengevoegde AVO 2007, 1995 en 1983 datasets 

Notes: Getallen zijn de odds ratios (Exp (B)). G = georganiseerd verband, Og = ongeorganiseerd verband. Kunstdisciplines (N=6558), Sportdisciplines (N=6507) & Golf (N=3462) 

stippellijnen scheiden de sportdisciplines van de ouders van opleiding & cultuur van de ouders en de onafhankelijke variabelen van de modelstatistieken 
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Tabel 6. Predictoren, jaren en interactietermen met opleidingsniveau ouders op afhankelijke variabelen kunst- en sportdisciplines 

 Afhankelijke variabelen 

Onafh. 

variabelen 

Beeldend Muziek Podium Paardrijden Tennis Zeilen & roeien Golf Hockey Gym Atletiek Veldvoetbal Overig atletisch Overig teamsport 

 G Og G Og G Og G Og G Og G Og G Og G Og G Og G Og G Og G Og G Og 

Kind                           

   Sekse 1.56*** 1.99*** 2.02*** 2.08*** 10.19*** 2.23*** 5.17*** 5.75*** .90 1.28 .84* .99 1.73 2.71 .95 .64 2.83*** 2.10*** .96 1.72 .13*** .35*** .85** 1.29*** .83** 1.33 

   Leeftijd 1.12*** 1.02* 1.04*** 1.03** 1.00 1.05* 1.06*** 1.03 1.12*** 1.08* 1.20*** 1.14*** 1.09 1.00 1.13*** 1.16* .91* .95* 1.10*** 1.12 1.06*** 1.07** 1.02** .95*** 1.17*** 1.17*** 

Ouders                           

Opleiding 1.56 2.72*** 11.08*** 4.57*** 3.34*** 11.67*** 3.38** 2.53 23.38*** 2.59 17.35*** 7.25*** 7.69 19.51 289.68*** 35.38* 1.04 .20* 3.23 .18 .61 1.84 3.25*** 1.18 1.20 .76 

   2007 .81 .72 1.09 2.42** .54 1.69 1.10 5.40* 5.37*** 2.94 .67 4.69 8.56* 45.77* 11.31*** 56.83** .83 3.42** 4.37* .92 2.09** 6.65*** .95 2.95*** 2.26** 13.87*** 

   1995 .54* .81 1.12 1.61* .68 2.22 1.93* 4.68* 2.59*** 3.14 .70 2.93*   2.12 .32 .47*** .81 1.37 .66 .86 2.13 .74* 1.26 1.08 3.09 

2007* 

opleiding 

.93 1.49 .66 .26** 2.17 .13 .86 .59 .08*** .85 .84 .02** .36 .01 .07*** .01* .99 .94 .35 12.52 1.09 .14* .84 .28** .85 .27 

1995* 

opleiding 

1.74 1.29 .85 .44* 1.23 .23 .49 .21 .37* .20 .79 .13*   .30 1.59 2.03* 1.73 1.20 2.81 1.81 .23 1.59 .56 1.47 .82 

Chi-square 115.06 266.26 370.30 174.90 522.14 52.34 255.84 108.29 245.54 25.89 381.40 45.74 37.03 7.96 318.63 30.12 331.35 88.90 42.86 12.36 1066.88 89.49 158.59 79.85 324.55 114.96 

df 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

Nagelk. R 

square 

.04 .06 .09 .04 .17 .04 .10 .10 .07 .03 .12 .04 .09 .06 .15 .08 .09 .05 .03 .05 .23 .05 .03 .02 .08 .09 

*p<.05. **p<.01. ***p<.001. 

Bron: Samengevoegde AVO 2007, 1995 en 1983 datasets 

Notes: Getallen zijn de odds ratios (Exp (B)). G = georganiseerd verband, Og = ongeorganiseerd verband. Kunstdisciplines (N=6558), Sportdisciplines (N=6507) & Golf (N=3462) 

stippellijnen scheiden de onafhankelijke variabelen van de modelstatistieken. 1983 is de referentiecategorie. Golf heeft 1995 als referentiecategorie 
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Tabel 7. Predictoren, jaren en interactietermen met voorbeeld ouders op afhankelijke variabelen kunst- en sportdisciplines 

 Afhankelijke variabelen 

Onafh. 

variabelen 

Beeldend Muziek Podium Paardrijden Tennis Zeilen & roeien Golf Hockey Gym Atletiek Veldvoetbal Overig atletisch Overig teamsport 

 G Og G Og G Og G Og G Og G Og G Og G Og G Og G Og G Og G Og G Og 

Kind                           

   Sekse 1.55**

* 

1.99**

* 

2.05**

* 

2.10**

* 

10.22**

* 

2.22**

* 

5.18**

* 

5.58**

* 

.89 1.27 .83* 1.01 1.76 2.72 .94 .64 2.86**

* 

2.10**

* 

.97 1.71 .12*** .35*** .86** 1.30**

* 

.82** 1.33 

   Leeftijd 1.12**

* 

1.02* 1.05**

* 

1.03** 1.00 1.05* 1.06**

* 

1.03 1.14**

* 

1.08

* 

1.22*** 1.14**

* 

1.11* .99 1.14*** 1.16* .91*** .95* 1.11*** 1.12 1.07**

* 

1.06** 1.03**

* 

.95*** 1.18**

* 

1.17*** 

Ouders                           

 Opleiding 1.36 2.17**

* 

6.46**

* 

2.79**

* 

2.88** 9.17**

* 

2.83* 2.27 6.37**

* 

1.49 4.80*** 2.24 2.42 21.90 188.21**

* 

28.56* .96 .20* 3.11 .18 .68 1.80 1.94**

* 

1.02 1.04 .79 

   2007 .78 .70 1.08 2.42** .56 1.66 .95 4.77* 4.22**

* 

2.48 .59 3.80 6.00 46.96

* 

11.90*** 54.69*

* 

.91 3.48** 4.79* .92 2.21** 6.69**

* 

1.11 3.82**

* 

2.43** 13.69**

* 

   1995 .58 .83 1.10 1.61* .76 2.19 1.64 3.57 1.90* 2.80 .56 2.43 - - 2.46 .38 .49*** .83 1.50 .66 .82 2.20 .65** 1.28 1.14 2.77 

2007* 

opleiding 

.92 1.59 .70 .26* 2.26 .18 .94 .58 .15** .73 1.29 .04* .85 .00 .06*** .01* 1.08 .97 .37 12.5

6 

.96 .14* 1.28 .35* .85 .27 

1995* 

opleiding 

1.89 1.26 .94 .53 1.34 .28 .61 .23 .61 .31 1.38 .20 - - .22 1.05 2.19* 1.76 1.09 2.88 1.90 .23 1.76* .59 1.56 .72 

   Beeldend 1.41** 1.81**

* 

                        

 2007* 

beeldend 

1.16 1.12                         

 1995* 

beeldend 

.82 1.21                         

   Muziek   2.90**

* 

2.49**

* 

                      

2007* 

muziek 

  1.01 1.10                       

1995* 

muziek 

  .97 .79                       

   Podium     1.93*** 2.43**

* 

                    

 2007* 

podium 

    1.27 .00                     

 1995* 

podium 

    1.04 .61                     

 

Paardrijde

n 

      3.70**

* 

2.20                   

2007* 

paardrijden 

      1.57 2.28                   

1995* 

paardrijden 

      2.32* 6.10*                   

   Tennis         8.31**

* 

2.52

* 

                

 2007* 

tennis 

        .91 2.25                 

 1995* 

tennis 

        1.11 .59                 

   Zeilen & 

roeien 

          11.96**

* 

5.73**

* 

              

 2007*           .80 .78               
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zeilen 

 1995* 

zeilen 

          .69 .95               

   Golf             30.16**

* 

-             

 2007*golf             .21* .00             

   Hockey               15.86*** 2.75           

 2007* 

hockey 

              1.10 1.30           

 1995* 

hockey 

              1.97 2.91           

   Gym                 2.34**

* 

1.05         

 2007*gym                 .26 .00         

 1995*gym                 .92 .47         

   Atletiek                   26.86**

* 

.00       

 2007* 

atletiek 

                  .11 .28       

 1995* 

atletiek 

                  .29 92       

   Voetbal                     2.94**

* 

.84     

 2007* 

voetbal 

                    1.19 .88     

 1995* 

voetbal 

                    1.37 .71     

   Overig 

Atl. 

                      2.70**

* 

1.31**   

 2007* 

overg. Atl. 

                      .52*** .59*   

 1995* 

overg. Atl. 

                      1.00 .92   

   Overig 

teamsport 

                        3.29**

* 

.67 

 

2007*team 

                        .86 1.09 

 

1995*team 

                        .71 3.00 

Chi-square 127.35 422.75 612.65 316.96 544.46 63.08 351.74 160.77 764.12 48.5

3 

904.00 121.99 70.81 14.05 519.59 33.95 384.36 92.96 85.68 12.8

0 

1247.4

4 

91.61 419.64 90.62 479.86 120.58 

df 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 7 7 10 10 10 10 9 9 10 10 10 10 10 10 

Nagelk. R 

square 

.04 .09 .14 .08 .18 .05 .13 .14 .22 .05 .27 .09 .17 .10 .24 .09 .10 .06 .06 .05 .26 .06 .08 .02 .12 .09 

*p<.05. **p<.01. ***p<.001. 

Bron: Samengevoegde AVO 2007, 1995 en 1983 datasets 

Notes: Getallen zijn de odds ratios (Exp (B)). G = georganiseerd verband, Og = ongeorganiseerd verband. Kunstdisciplines (N=6558), Sportdisciplines (N=6507) & Golf (N=3462) 

stippellijnen scheiden de sportdisciplines van de ouders van opleiding & cultuur van de ouders en de onafhankelijke variabelen van de modelstatistieken. 1983 is de referentiecategorie. Golf heeft 1995 als referentiecategorie 
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4.2 Trends in verbanden 

 

Van de eerste trend, namelijk het verband van sociale status van de ouders en actieve 

cultuurparticipatie van de kinderen door de tijd heen, staan de resultaten in tabel 6. Bij de 

ongeorganiseerde vorm van muziek is te zien dat sociale status van de ouders in 1983 een sterk 

verband vertoont met deelname van de kinderen. Voor de andere jaren (1995 & 2007) geldt, met 

odds ratios van respectievelijk .44 en .26, dat sociale status door de tijd heen een zwakker verband 

is gaan vertonen met deelname ten opzichte van 1983. De kans dat kinderen van hoogopgeleide 

ouders vaker deelnemen dan kinderen van lager opgeleide ouders is kleiner geworden ten opzichte 

van 1983. De interpretatie komt tot stand door de totale effecten van 1995 en 2007 ten opzichte van 

1983 te berekenen. Bij het effect van opleiding in 1983 hoort in dit model een bepaalde coëfficiënt 

(B). Door de twee B’s, in dit geval die van 1995*opleiding en opleiding van de ouders (1983), op te 

tellen en de odds ratio uit te rekenen met OR=e^(B1+B2) voor het effect van opleidingsniveau in 

1995, kan vervolgens de odds ratio worden vergeleken met 1983 om te zien of het effect kleiner is 

geworden. In de modellen staan alleen de odds ratios vermeld. Met de odds ratios kan ook worden 

uitgerekend wat de odds ratio is voor opleiding in 1995. Voor 1995 geldt dat OR=.44*4.57=2.01. 

Vergeleken met het verband in 1983 is het verband tussen opleiding en deelname van de kinderen in 

1995 dus zwakker geworden. Een odds ratio kleiner dan 1 bij de interactietermen in de modellen 

geeft dus aan dat een verband zwakker is geworden ten opzichte van 1983. Dit is echter de enige 

kunstdiscipline waar het resultaat van de analyse overkomt met de verwachting in hypothese 7. Bij 

de andere kunstdisciplines kan de trend niet worden aangetoond. De verwachting bij hypothese 11, 

dat het verband tussen sociale status en participatie in georganiseerd verband sterker is geworden, 

komt niet naar voren. 

 Bij het verband tussen sociale status van de ouders en sportparticipatie van de kinderen is te zien 

dat tennis in georganiseerd verband (1983 OR 23.38) en zeilen & roeien in ongeorganiseerd 

verband (1983 OR 7.25) door de tijd heen een zwakker verband zijn gaan vertonen met sociale 

status. De odds ratios bij georganiseerd tennis zijn bij de interactietermen van sociale status met de 

jaren 1995 en 2007 respectievelijk .37 en .08. Bij ongeorganiseerd zeilen & roeien zijn dit .13 

en .02. De sociale status van de ouders is hier dus in steeds mindere mate een voorspeller geworden 

voor het deelnemen aan de activiteiten. Bij hockey geldt in 1983 een verband tussen sociale status 

en deelname aan georganiseerd hockey met een odds ratio van 289.68 en bij ongeorganiseerd 35.38. 

Alleen in 2007 is vervolgens het verband zwakker ten opzichte van 1983 met odds ratios van .07 bij 

georganiseerd en .01 bij ongeorganiseerd. Voor beide vormen van hockey is sociale status in 2007 

een mindere voorspeller voor deelname dan in 1983. Hypothese 8 wordt op basis van deze 
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resultaten ten dele bevestigd
2
. De verwachting dat sociale status door de tijd heen een sterker 

verband is gaan vertonen met deelname aan georganiseerde sportactiviteiten (hypothese 12) wordt 

op basis van de resultaten verworpen. 

 Het voorbeeld dat de ouders geven (tabel 7) bij alle kunstdisciplines staat, in 1983, in verband 

met de deelname van de kinderen in zowel georganiseerd als ongeorganiseerd verband. Bij de jaren 

1995 en 2007 is er geen sprake van een verschil in de mate van het verband ten opzichte van 1983. 

Hypothese 9 wordt op basis van de resultaten verworpen. 

 De sportparticipatie van de ouders vertoont in 2007 een zwakker verband met de discipline 

overig atletisch dan in 1983. De odds ratios zijn hier .52 bij georganiseerd deelnemen en .59 bij 

ongeorganiseerd deelnemen. Bij de ‘hoge’ cultuur sport golf in georganiseerd verband is het 

voorbeeld van de ouders voor deelname van de kinderen in 2007 minder belangrijk dan in 1995. Dit 

zijn de enige disciplines waarbij hypothese 10 wordt bevestigd. Daarnaast is het effect tegengesteld 

bij paardrijden in zowel georganiseerd als ongeorganiseerd verband. Bij de interactie tussen 1995 en 

deelname aan paardrijden van de ouders liggen de odds ratios ruim boven de 1. Dit betekent dat het 

verband tussen het voorbeeld van de ouders en deelname van de kinderen sterker is geworden over 

tijd. De uitkomst is volledig tegengesteld aan de bijbehorende hypothese. De resultaten bij de 

interacties laten zien dat hypothese 10 vrijwel volledig kan worden verworpen. 

 

5. Conclusie 

 

In dit onderzoek is het verband in kaart gebracht tussen sociale achtergrond van kinderen en het 

voorbeeld dat ouders geven met hun eigen vrijetijdsbesteding en de vrijetijdsbesteding van de 

kinderen. Op basis van de theorieën van Bourdieu en Lareau zijn hypotheses opgesteld die zijn 

getoetst met de data van het Aanvullend Voorzieningengebruikonderzoek. Bij de eerste deelvraag 

ging het om het verband tussen sociale achtergrond en actieve cultuur- en sportparticipatie van de 

kinderen. De verwachting was dat de deelname aan zowel cultuur- als sportactiviteiten vaker 

voorkomt bij kinderen van ouders uit hoge sociale statusgroepen. Er komt duidelijk naar voren dat 

er een positief verband bestaat tussen sociale achtergrond en de vrijetijdsbesteding van kinderen. 

                                      
2
 Er is samen met de thesisbegeleider een verkennende multilevel analyse uitgevoerd waarbij 

huishoudens, respondenten en activiteiten als levels zijn meegenomen. De resultaten van de analyse 

bevestigen de resultaten dat de verschillen tussen de sociale statusgroepen in de mate van deelname 

aan hoge cultuur sportactiviteiten kleiner zijn geworden door de tijd heen. Tevens laten de modellen 

zien dat verschillen in deelname in georganiseerd verband tussen de hoge en lagere sociale 

statusgroepen kleiner is geworden. De verschillen tussen sociale statusgroepen in deelname aan 

actieve cultuur tonen tussen 1983 en 1995 weliswaar een afname, maar deze afname zet zich niet 

door tussen 1995 en 2007. Net als in deze analyses is er dus geen sprake van een duidelijke 

afnemende trend tussen 1983 en 2007. 
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Dit verband geldt voor alle vormen van actieve cultuurparticipatie en ook voor het in georganiseerd 

verband deelnemen aan sportactiviteiten. De verwachting dat kinderen van ouders uit hoge sociale 

statusgroepen vaker in georganiseerd verband deelnemen wordt ook deels bevestigd. 

 De deelvraag die hier op volgt was in hoeverre de vrijetijdsbesteding van de kinderen een 

reflectie is van het gedrag van de ouders. Bij dit verband komt ook duidelijk naar voren dat 

kinderen vooral aan de activiteiten deelnemen waar de ouders ook aan deelnemen. Daarbij komt het 

sterke verband tussen de receptieve cultuurparticipatie van de ouders en de actieve 

cultuurparticipatie van de kinderen. Hier geldt dat ook receptieve vormen van cultuur een voorbeeld 

zijn voor het actief deelnemen aan cultuuractiviteiten bij kinderen. Bij sportparticipatie is dit 

verband ook aanwezig. Zowel bij de ‘hoge’ als ‘lage’ cultuursporten is het de deelname van de 

ouders die in grote mate bepalend is voor de deelname van de kinderen. De uitkomsten zijn geheel 

in lijn met de verwachtingen vooraf, namelijk dat cultuur en kennis van cultuur wordt overgebracht 

van ouders op kind en dat dit fenomeen niet beperkt is tot de hoge sociale statusgroepen. 

 Bij de laatste deelvraag gaat het om de vrijetijdsbesteding van de kinderen als reflectie van de 

vrijetijdsbesteding van de ouders en in hoeverre de sociale status van de ouders in verband staat met 

de vrijetijdsbesteding van de kinderen door de tijd heen. De trend is afwezig bij het verband tussen 

sociale status en de twee vormen van vrijetijdsbesteding. Enkel bij tennis, hockey en zeilen & 

roeien is te zien dat sociale status een minder sterk verband vertoont in latere jaren. Voor de 

aanname dat het voorbeeldgedrag van de ouders door de tijd heen minder wordt, is bij zowel actieve 

cultuuractiviteiten als sportactiviteiten geen bewijs gevonden. 

 De hoofdvraag van dit onderzoek luidde: In hoeverre is er een verband tussen de sociale 

achtergrond en het gedrag van ouders op het gebied van cultuur en sport en de actieve 

cultuurparticipatie en sportparticipatie van kinderen in Nederland? Over het geheel bekeken kan er 

worden geconstateerd dat er voor zowel actieve cultuurparticipatie als sportparticipatie geldt dat er 

in Nederland een sterk verband is met de sociale status van de ouders. Daarbij is ook het effect van 

het voorbeeld dat de ouders geven met de eigen vormen van vrijetijdsbesteding geven sterk. Zowel 

receptieve als actieve cultuurparticipatie van de ouders staat in verband met de deelname van het 

kind. Eerdere bevindingen in de literatuur worden hiermee bevestigd (Nagel et al., 1996; Van Wel et 

al., 2006; Vanherwegen & Lievens, 2014). Hetzelfde geldt voor sportparticipatie. Zowel de 

sportparticipatie van de ouders als indicator voor deelname van de kinderen als het sterkere verband 

van sociale status bij het deelnemen aan georganiseerde sport zijn verbanden die eerder naar voren 

kwamen (Haycock & Smith, 2014; Quarmby & Dagkas, 2010; Coakley, 2006; Breedveld, 2006). 

De veranderingen die mogelijk optreden in de mate waarin sociale status van de ouders en het 

voorbeeld van de ouders in verband staan met actieve cultuurparticipatie en sportparticipatie door 

de tijd heen zijn niet of nauwelijks gevonden. De verbanden die wel zijn gevonden gelden voor de 
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actieve cultuur- en sportparticipatie van kinderen van 6 tot 18 jaar in Nederland. Tevens geeft dit 

een beeld van het verband tussen de ouders en de vrijetijdsbesteding van kinderen van 1983 tot en 

met 2007. 

 Voor de overkoepelende theorieën geldt dat de uitkomsten laten zien dat de theorie van Bourdieu 

grotendeels wordt bevestigd. Sociale status is een sterke voorspeller voor de vrijetijdsbesteding van 

kinderen. Het feit dat veranderingen in dit verband door de tijd heen niet kunnen worden 

aangetoond, leidt tot de conclusie dat sociale status ook in de latere jaren nog steeds een sterke 

voorspeller is. Daarbij geldt dat het voorbeeld dat de ouders geven ook een sterk verband laat zien. 

Dat de receptieve cultuurparticipatie en deelname aan andere activiteiten een verband laten zien met 

de vrijetijdsbesteding van de kinderen zou kunnen worden toegeschreven aan het idee van Bourdieu 

dat de ouders dit niet bewust doen om de kinderen de ‘juiste’ kennis en vaardigheden bij te brengen, 

maar dat dit via de receptieve cultuur van de ouders ook onbewust wordt doorgegeven. 

 Voor de theorie van Lareau geldt dat de verschillen in vrijetijdsbesteding naar sociale status wel 

worden bevestigd. Dat dit effect voor georganiseerde vormen van vrijetijdsbesteding groter is komt 

ook duidelijk naar voren. Er is dus sprake van een verband tussen sociale status van de ouders en 

georganiseerde deelname bij de kinderen. De afwezigheid van het verband bij de resultaten met 

betrekking tot de eventuele trends in dit verband laat zien dat er door de tijd heen niet meer 

aandacht is uitgegaan naar het socialiseren van kinderen in georganiseerd verband door ouders uit 

de hogere sociale statusgroepen. Ondanks het ontbreken van de trend geldt voor de basis van 

Lareau, namelijk dat kinderen uit de hogere sociale statusgroepen vaker in georganiseerd verband 

aan activiteiten deelnemen, dat de resultaten de theorie ondersteunen. 

 

6. Discussie 

 

In het onderzoek is het verschil tussen georganiseerde en ongeorganiseerde actieve 

cultuurparticipatie duidelijk en consistent te operationaliseren. De items uit de vragenlijsten die 

zorgen voor het onderscheid zijn per dataset hetzelfde. Bij sportparticipatie zijn er verschillen in de 

manier waarop georganiseerde en ongeorganiseerde sport wordt gemeten en daarna kan worden 

geoperationaliseerd. Verschillende indicatoren voor georganiseerde sport zijn niet in alle datasets 

aanwezig. Verder geven vragen, zoals in de AVO2007, naar de verschillende sportdisciplines die 

worden beoefend en waarbij het van belang is de vervolgvraag duidelijk in te vullen niet altijd 

duidelijk genoeg aan of er sprake is van georganiseerd of ongeorganiseerd verband. Dit zou van 

invloed kunnen zijn bij de analyses met betrekking tot de trends. 

 Bij het operationaliseren van sociale status van de ouders zijn de data vrij inconsistent in de 

opeenvolging van de verschillende opleidingsniveaus en de manier waarop het opleidingsniveau 
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door middel van de vragenlijst gemeten wordt en vertaald wordt naar een dataset. Er zijn hierbij ook 

verschillen tussen de jaren. Dit zou tevens op de trendanalyses van invloed kunnen zijn. Daarnaast 

is er in dit onderzoek geen gebruik gemaakt van de beroepscodes van het Centraal Bureau voor de 

Statistiek waarmee naast opleidingsniveau ook de beroepsstatus van de ouders kon worden 

meegenomen in de analyses. De beroepscodes zaten niet in alle datasets. Een andere indicator van 

sociale status, namelijk het inkomen van de ouders, is niet gevraagd in de AVO. Door alleen 

opleidingsniveau als indicator voor sociale status te nemen is het effect van sociale status op actieve 

cultuurparticipatie en sportparticipatie waarschijnlijk onderschat. 

 In dit onderzoek is, zoals bij figuur 1 aangegeven in de inleiding, gekeken naar pijl 2. Met het 

verband tussen de sociale status en het gedrag van de ouders en deelname aan cultuur- en 

sportactiviteiten van de kinderen is vastgesteld dat er een mogelijke actieve indicator van cultureel 

kapitaal in verband staat met sociale achtergrond. In dit onderzoek is het verband bij pijl 3 echter 

niet in beeld gebracht. Bij vervolgonderzoek zou de nadruk kunnen liggen op het verband bij pijl 3. 

Er kan dan worden bekeken of de actieve vormen van participatie (eventueel ook de georganiseerde 

deelname) als cultureel kapitaal tot sociale ongelijkheid leidt. De nadruk zou dan ook op 

sportparticipatie kunnen worden gelegd. Op hogere leeftijd kunnen de sociale vaardigheden die bij 

sportparticipatie van toepassing zijn en de discipline die nodig is om aan activiteiten deel te nemen 

in georganiseerd verband ongelijkheid teweeg brengen. 

 Daarnaast is door de gekozen leeftijd van de kinderen (<18 jaar) sociale mobiliteit niet in het 

onderzoek meegenomen. Naast het eerder aangegeven onderschatte effect van sociale status, is met 

alleen de leeftijd en sekse van het kind een potentieel belangrijke indicator voor deelname aan 

verschillende activiteiten niet aanwezig. 
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8. Bijlagen 

8.1 Bijlage 1: Syntax 

 

*2007 

 

GET 

  FILE='f:\masterthesis\AVO2007_CAPI_V_A_J.por'. 

DATASET NAME DataSet1 WINDOW=FRONT. 

 

 

 

 

 

*actieve cultuurparticipatie 2007 

 

 

*afhankelijke variabelen 7x kunstdiscipline serieus & 7x kunstdiscipline nietserieus 

 

freq e01 to e10. 

 

recode e01 (-5 thru -2=sysmis) (1=1) (2=0) into tekenen. 

recode e01a (-5=0) (2=0) (1=1) (else=sysmis) into instellingtekenen. 

recode e01b (-5=0) (2=0) (1=1) (else=sysmis) into leraartekenen. 

recode e01c (-5=0) (2=0) (1=1) (else=sysmis) into lidtekenen. 

freq tekenen instellingtekenen leraartekenen lidtekenen. 

compute nietserieustekenen=0. 

if (tekenen=1) & (instellingtekenen=0) & (leraartekenen=0) & (lidtekenen=0) nietserieustekenen=1. 

exec. 

freq nietserieustekenen. 

compute serieustekenen=0. 

if (instellingtekenen=1) or (leraartekenen=1) or (lidtekenen=1) serieustekenen=1. 

if (instellingtekenen=0) & (leraartekenen=0) & (lidtekenen=0) serieustekenen=2. 

exec. 

freq serieustekenen. 

recode serieustekenen (1=1) (2=0). 

freq serieustekenen. 
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recode e03 (-5 thru -2=sysmis) (1=1) (2=0) into beeldhouwen. 

recode e03a (-5=0) (2=0) (1=1) (else=sysmis) into instellingbeeldhouwen. 

recode e03b (-5=0) (2=0) (1=1) (else=sysmis) into leraarbeeldhouwen. 

recode e03c (-5=0) (2=0) (1=1) (else=sysmis) into lidbeeldhouwen. 

freq beeldhouwen instellingbeeldhouwen leraarbeeldhouwen lidbeeldhouwen. 

compute nietserieusbeeldhouwen=0. 

if (beeldhouwen=1) & (instellingbeeldhouwen=0) & (leraarbeeldhouwen=0) & (lidbeeldhouwen=0) 

nietserieusbeeldhouwen=1. 

exec. 

freq nietserieusbeeldhouwen. 

compute serieusbeeldhouwen=0. 

if (instellingbeeldhouwen=1) or (leraarbeeldhouwen=1) or (lidbeeldhouwen=1) serieusbeeldhouwen=1. 

if (instellingbeeldhouwen=0) & (leraarbeeldhouwen=0) & (lidbeeldhouwen=0) serieusbeeldhouwen=2. 

exec. 

freq serieusbeeldhouwen. 

recode serieusbeeldhouwen (1=1) (2=0). 

freq serieusbeeldhouwen. 

 

recode e04 (-5 thru -2=sysmis) (1=1) (2=0) into textiel. 

recode e04a (-5=0) (2=0) (1=1) (else=sysmis) into instellingtextiel. 

recode e04b (-5=0) (2=0) (1=1) (else=sysmis) into leraartextiel. 

recode e04c (-5=0) (2=0) (1=1) (else=sysmis) into lidtextiel. 

freq textiel instellingtextiel leraartextiel lidtextiel. 

compute nietserieustextiel=0. 

if (textiel=1) & (instellingtextiel=0) & (leraartextiel=0) & (lidtextiel=0) nietserieustextiel=1. 

exec. 

freq nietserieustextiel. 

compute serieustextiel=0. 

if (instellingtextiel=1) or (leraartextiel=1) or (lidtextiel=1) serieustextiel=1. 

if (instellingtextiel=0) & (leraartextiel=0) & (lidtextiel=0) serieustextiel=2. 

exec. 

freq serieustextiel. 

recode serieustextiel (1=1) (2=0). 

freq serieustextiel. 

 

recode e05 (-5 thru -2=sysmis) (1=1) (2=0) into zingen. 

recode e05a (-5=0) (2=0) (1=1) (else=sysmis) into instellingzingen. 

recode e05b (-5=0) (2=0) (1=1) (else=sysmis) into leraarzingen. 

recode e05c (-5=0) (2=0) (1=1) (else=sysmis) into lidzingen. 

freq zingen instellingzingen leraarzingen lidzingen. 

compute nietserieuszingen=0. 
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if (zingen=1) & (instellingzingen=0) & (leraarzingen=0) & (lidzingen=0) nietserieuszingen=1. 

exec. 

freq nietserieuszingen. 

compute serieuszingen=0. 

if (instellingzingen=1) or (leraarzingen=1) or (lidzingen=1) serieuszingen=1. 

if (instellingzingen=0) & (leraarzingen=0) & (lidzingen=0) serieuszingen=2. 

exec. 

freq serieuszingen. 

recode serieuszingen (1=1) (2=0). 

freq serieuszingen. 

 

recode e06 (-5 thru -2=sysmis) (1=1) (2=0) into instrument. 

recode e06a (-5=0) (2=0) (1=1) (else=sysmis) into instellinginstrument. 

recode e06b (-5=0) (2=0) (1=1) (else=sysmis) into leraarinstrument. 

recode e06c (-5=0) (2=0) (1=1) (else=sysmis) into lidinstrument. 

freq instrument instellinginstrument leraarinstrument lidinstrument. 

compute nietserieusinstrument=0. 

if (instrument=1) & (instellinginstrument=0) & (leraarinstrument=0) & (lidinstrument=0) nietserieusinstrument=1. 

exec. 

freq nietserieusinstrument. 

compute serieusinstrument=0. 

if (instellinginstrument=1) or (leraarinstrument=1) or (lidinstrument=1) serieusinstrument=1. 

if (instellinginstrument=0) & (leraarinstrument=0) & (lidinstrument=0) serieusinstrument=2. 

exec. 

freq serieusinstrument. 

recode serieusinstrument (1=1) (2=0). 

freq serieusinstrument. 

 

recode e07 (-5 thru -2=sysmis) (1=1) (2=0) into toneel. 

recode e07a (-5=0) (2=0) (1=1) (else=sysmis) into instellingtoneel. 

recode e07b (-5=0) (2=0) (1=1) (else=sysmis) into leraartoneel. 

recode e07c (-5=0) (2=0) (1=1) (else=sysmis) into lidtoneel. 

freq toneel instellingtoneel leraartoneel lidtoneel. 

compute nietserieustoneel=0. 

if (toneel=1) & (instellingtoneel=0) & (leraartoneel=0) & (lidtoneel=0) nietserieustoneel=1. 

exec. 

freq nietserieustoneel. 

compute serieustoneel=0. 

if (instellingtoneel=1) or (leraartoneel=1) or (lidtoneel=1) serieustoneel=1. 

if (instellingtoneel=0) & (leraartoneel=0) & (lidtoneel=0) serieustoneel=2. 

exec. 

freq serieustoneel. 
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recode serieustoneel (1=1) (2=0). 

freq serieustoneel. 

 

recode e08 (-5 thru -2=sysmis) (1=1) (2=0) into fotografie. 

recode e08a (-5=0) (2=0) (1=1) (else=sysmis) into instellingfotografie. 

recode e08b (-5=0) (2=0) (1=1) (else=sysmis) into leraarfotografie. 

recode e08c (-5=0) (2=0) (1=1) (else=sysmis) into lidfotografie. 

freq fotografie instellingfotografie leraarfotografie lidfotografie. 

compute nietserieusfotografie=0. 

if (fotografie=1) & (instellingfotografie=0) & (leraarfotografie=0) & (lidfotografie=0) nietserieusfotografie=1. 

exec. 

freq nietserieusfotografie. 

compute serieusfotografie=0. 

if (instellingfotografie=1) or (leraarfotografie=1) or (lidfotografie=1) serieusfotografie=1. 

if (instellingfotografie=0) & (leraarfotografie=0) & (lidfotografie=0) serieusfotografie=2. 

exec. 

freq serieusfotografie. 

recode serieusfotografie (1=1) (2=0). 

freq serieusfotografie. 

 

 

 

*sportparticipatie 2007 

 

*freq c0101. 

*freq c03a. 

*freq c0128. 

*crosstabs /tables c03a by c02. 

*crosstabs /tables c03a by c0101. 

*list c03a c05av. 

 

**als je een sportcode hebt, behoor je tot die sport 

op het moment dat je bij het verband van de oefening 3, 4 of 5 scoort ben je niet serieus 

op het moment dat je bij het verband van de oefening 1 of 2 scoort of bij training competitie een 1, ben je serieus 

a eerste sport 

 

*ingevuld voetbal, maar het verband niet, probleem? beargumenteren dat -2 bij c03a maar wel een code hebben bij c02 

onder nietserieus vallen 

alleen c03a ingevuld -> nietserieus 

 

 

count m = c0101 to c0126 (1 thru 27). 
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freq m c0128. 

 

compute validsport = 0. 

if ((m ge 1)or(c0128 = 97))validsport = 1. 

freq validsport. 

 

recode c0101 to c0126 (1 thru hi=1). 

freq c0101 to c0126. 

freq c0128. 

do repeat  @sportnietserieus = veldvoetbalnietserieus1 zwemmennietserieus1 badmintonnietserieus1 

zeilenroeiennietserieus1 hardlopennietserieus1  

                        paardrijdennietserieus1 tennisnietserieus1 tafeltnietserieus1 zaalvoetbalnietserieus1 

wielrennennietserieus1 atletieknietserieus1 gymnietserieus1 

                       vechtsportnietserieus1 handbalnietserieus1 hockeynietserieus1 wandelennietserieus1 

volleybalnietserieus1 korfbalnietserieus1 basketbalnietserieus1 

                        schaatsennietserieus1 autosportnietserieus1 golfnietserieus1 baseballnietserieus1 fitnessnietserieus1 

squashnietserieus1 skatennietserieus1 

                / @sportserieus = veldvoetbalserieus zwemmenserieus badmintonserieus zeilenroeienserieus hardlopenserieus 

paardrijdenserieus tennisserieus 

                  tafeltserieus zaalvoetbalserieus wielrennenserieus atletiekserieus gymserieus vechtsportserieus 

handbalserieus hockeyserieus wandelenserieus 

            volleybalserieus korfbalserieus basketbalserieus schaatsenserieus autosportserieus golfserieus baseballserieus 

fitnessserieus squashserieus skatenserieus 

                /@c01 = c0101 to c0126. 

do if (validsport = 1). 

compute @sportnietserieus =0. 

compute @sportserieus =0. 

end if. 

do if (@c01 eq 1). 

compute @sportnietserieus =1. 

if ((c05av=1) or (c05av=2) or (c06a=1))@sportserieus=1. 

if ((c05bv=1) or (c05bv=2) or (c06b=1))@sportserieus=1. 

if ((c05cv=1) or (c05cv=2) or (c06c=1))@sportserieus=1. 

if ((c05dv=1) or (c05dv=2) or (c06d=1))@sportserieus=1. 

if ((c05ev=1) or (c05ev=2) or (c06e=1))@sportserieus=1. 

if ((c05fv=1) or (c05fv=2) or (c06f=1))@sportserieus=1. 

if ((c05gv=1) or (c05gv=2) or (c06g=1))@sportserieus=1. 

end if. 

do if (@sportserieus=1). 

recode @sportnietserieus (1=0). 

end if. 

end repeat. 



43 
 

freq veldvoetbalnietserieus1 to skatenserieus. 

 

*veldvoetbal, paardrijden, tennis, zeilenroeien, golf, hockey, gym en atletiek apart houden, daarnaast overig atletisch en 

overig teamsport 

*eerst de nietserieus variabelen een normale naam geven, daarna bij overig atletische sporten een serieuze en 

nietserieuze versie aanmaken 

*onder overig atletisch vallen: zwemmen, badminton, hardlopen, tafeltennis, wielrennen, vechtsport, wandelen, 

schaatsen, autosport, fitness en squash 

*skaten doet niet meer mee, zit ook niet in 1995 

*onder overig team sporten vallen: zaalvoetbal, handbal, volleybal, korfbal, basketbal en baseball 

 

recode veldvoetbalnietserieus1 (1=1) (0=0) into veldvoetbalnietserieus. 

recode paardrijdennietserieus1 (1=1) (0=0) into paardrijdennietserieus. 

recode tennisnietserieus1 (1=1) (0=0) into tennisnietserieus. 

recode zeilenroeiennietserieus1 (1=1) (0=0) into zeilenroeiennietserieus. 

recode golfnietserieus1 (1=1) (0=0) into golfnietserieus. 

recode hockeynietserieus1 (1=1) (0=0) into hockeynietserieus. 

recode gymnietserieus1 (1=1) (0=0) into gymnietserieus. 

recode atletieknietserieus1 (1=1) (0=0) into atletieknietserieus. 

exec. 

 

compute overigatletischnietserieus=0. 

do if missing (zwemmennietserieus1). 

compute overigatletischnietserieus=-5. 

end if. 

exec. 

if (zwemmennietserieus1=1) or (badmintonnietserieus1=1) or (hardlopennietserieus1=1) or (tafeltnietserieus1=1) or 

(wielrennennietserieus1=1) 

or (vechtsportnietserieus1=1) or (wandelennietserieus1=1) or (schaatsennietserieus1=1) or (autosportnietserieus1=1) or 

(fitnessnietserieus1=1) 

or (squashnietserieus1=1) overigatletischnietserieus=1. 

execute. 

recode overigatletischnietserieus (-5=sysmis) (else=copy). 

exec. 

 

compute overigatletischserieus=0. 

do if missing (zwemmenserieus). 

compute overigatletischserieus=-5. 

end if. 

exec. 

if (zwemmenserieus=1) or (badmintonserieus=1) or (hardlopenserieus=1) or (tafeltserieus=1) or (wielrennenserieus=1) 

or (vechtsportserieus=1) or (wandelenserieus=1) or (schaatsenserieus=1) or (autosportserieus=1) or (fitnessserieus=1) 
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or (squashserieus=1) overigatletischserieus=1. 

execute. 

recode overigatletischserieus (-5=sysmis) (else=copy). 

exec. 

 

compute overigteamnietserieus=0. 

do if missing (zaalvoetbalnietserieus1). 

compute overigteamnietserieus=-5. 

end if. 

exec. 

if (zaalvoetbalnietserieus1=1) or (handbalnietserieus1=1) or (volleybalnietserieus1=1) or (korfbalnietserieus1=1) or 

(basketbalnietserieus1=1) 

or (baseballnietserieus1=1) overigteamnietserieus=1. 

execute. 

recode overigteamnietserieus (-5=sysmis) (else=copy). 

exec. 

 

compute overigteamserieus=0. 

do if missing (zaalvoetbalserieus). 

compute overigteamserieus=-5. 

end if. 

exec. 

if (zaalvoetbalserieus=1) or (handbalserieus=1) or (volleybalserieus=1) or (korfbalserieus=1) or (basketbalserieus=1) 

or (baseballserieus=1) overigteamserieus=1. 

execute. 

recode overigteamserieus (-5=sysmis) (else=copy). 

exec. 

 

freq overigatletischnietserieus overigatletischserieus overigteamnietserieus overigteamserieus. 

 

 

 

*onafhankelijke variabelen 

 

 

*leeftijd op 1 januari onderzoeksjaar, 2007 

 

freq lft01. 

recode lft01 (5 thru 91=copy) (else=sysmis) into leeftijd. 

compute leeftijd=(leeftijd+1). 

freq leeftijd. 
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*geslacht 

 

freq geslacht. 

recode geslacht (1=0) (2=1) (else=sysmis) into sekse. 

value labels sekse  0 'man' 1 'vrouw'. 

freq sekse. 

 

*opleidingsniveau 2007 

havo is hier hoger geplaatst dan mbo, omdat havo met vwo in 1 variabele in de originele dataset staat, geen 

mogelijkheid om 

dit te verhelpen 

 

*freq J01aV to j01gv. 

*freq I07V. 

 

compute opleiding=0. 

recode opleiding (0=sysmis). 

exec. 

if (leeftijd=5) or (leeftijd=6) or (leeftijd=7) or (leeftijd=8) or (leeftijd=9) or (leeftijd=10) opleiding=1. 

exec. 

do if (leeftijd ge 11 lt 25). 

if (j01av=1) or (j01av=4) or (h02j=1) or (h02j=2) opleiding=1. 

if (j01bv=1) or (j01bv=4) or (h02j=3) or (h02j=4) or (h02j=5) opleiding=2. 

if (j01cv=1) or (j01cv=4) or (h02j=6) opleiding=3. 

if (j01dv=1) or (j01dv=5) or (h02j=7) or (h02j=8) opleiding=4. 

if (j01ev=1) or (j01ev=4) or (h02j=9) or (h02j=10) opleiding=5. 

if (j01fv=1) or (j01fv=4) opleiding=6. 

if (j01gv=1) or (j01gv=5) opleiding=7. 

end if. 

exec. 

do if (leeftijd ge 25). 

if (j01av=1) opleiding=1. 

if (j01bv=1) opleiding=2. 

if (j01cv=1) opleiding=3. 

if (j01dv=1) opleiding=4. 

if (j01ev=1) opleiding=5. 

if (j01fv=1) opleiding=6. 

if (j01gv=1) opleiding=7. 

end if. 

exec. 

value labels opleiding 1 'lager onderwijs' 2 'lbo vmbo' 3 'vmbo theoretisch' 4 'havo vwo' 5 'mbo' 6 'hbo' 7 'wo'. 

exec. 
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freq opleiding. 

 

*receptief 2007 onafhankelijke, allemaal omgepoold, filter erop, kritieke waarde van de factor analyse op .5 

 

freq a01 a02. 

compute toneelvoorstelling=-2. 

if (a01=2) toneelvoorstelling=0. 

if (a02=1) toneelvoorstelling=4. 

if (a02=2) toneelvoorstelling=3. 

if (a02=3) toneelvoorstelling=2. 

if (a02=4) toneelvoorstelling=1. 

execute. 

freq toneelvoorstelling. 

recode toneelvoorstelling (0 thru 4=copy) (else=sysmis). 

value labels toneelvoorstelling 0 'nooit' 1 '1x per jaar' 2 '2-3x per jaar' 3 '4-11x per jaar' 4 '1x per maand of vaker'. 

execute. 

freq toneelvoorstelling. 

 

*percentiel score maken, grote verschillen zijn te zien tussen nooit & ooit doen en meerdere malen doen ligt dicht bij 

elkaar 

de variabele houdt op deze manier rekening met de verschillen tussen het aantal keer dat respondenten deelnemen aan 

de activiteiten 

 

rank var=toneelvoorstelling/percent into pton. 

exec. 

freq toneelvoorstelling pton. 

 

freq a05 a06. 

compute cabaret=-2. 

if (a05=2) cabaret=0. 

if (a06=1) cabaret=4. 

if (a06=2) cabaret=3. 

if (a06=3) cabaret=2. 

if (a06=4) cabaret=1. 

execute. 

freq cabaret. 

recode cabaret (0 thru 4=copy) (else=sysmis). 

value labels cabaret 0 'nooit' 1 '1x per jaar' 2 '2-3x per jaar' 3 '4-11x per jaar' 4 '1x per maand of vaker'. 

execute. 

freq cabaret. 

 

rank var=cabaret/percent into pcab. 
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exec. 

freq cabaret pcab. 

 

freq a07 a08. 

compute klassiekemuziek=-2. 

if (a07=2) klassiekemuziek=0. 

if (a08=1) klassiekemuziek=4. 

if (a08=2) klassiekemuziek=3. 

if (a08=3) klassiekemuziek=2. 

if (a08=4) klassiekemuziek=1. 

execute. 

freq klassiekemuziek. 

recode klassiekemuziek (0 thru 4=copy) (else=sysmis). 

value labels klassiekemuziek 0 'nooit' 1 '1x per jaar' 2 '2-3x per jaar' 3 '4-11x per jaar' 4 '1x per maand of vaker'. 

execute. 

freq klassiekemuziek. 

 

rank var=klassiekemuziek/percent into pkla. 

exec. 

freq klassiekemuziek pkla. 

 

freq a09 a10. 

compute opera=-2. 

if (a09=2) opera=0. 

if (a10=1) opera=4. 

if (a10=2) opera=3. 

if (a10=3) opera=2. 

if (a10=4) opera=1. 

execute. 

freq opera. 

recode opera (0 thru 4=copy) (else=sysmis). 

value labels opera 0 'nooit' 1 '1x per jaar' 2 '2-3x per jaar' 3 '4-11x per jaar' 4 '1x per maand of vaker'. 

execute. 

freq opera. 

 

rank var=opera/percent into pope. 

exec. 

freq opera pope. 

 

freq a16 a17. 

compute ballet=-2. 

if (a16=2) ballet=0. 
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if (a17=1) ballet=4. 

if (a17=2) ballet=3. 

if (a17=3) ballet=2. 

if (a17=4) ballet=1. 

execute. 

freq ballet. 

recode ballet (0 thru 4=copy) (else=sysmis). 

value labels ballet 0 'nooit' 1 '1x per jaar' 2 '2-3x per jaar' 3 '4-11x per jaar' 4 '1x per maand of vaker'. 

execute. 

freq ballet. 

 

rank var=ballet/percent into pbal. 

exec. 

freq ballet pbal. 

 

freq a22 a23. 

compute kunstgalerie=-2. 

if (a22=2) kunstgalerie=0. 

if (a23=1) kunstgalerie=4. 

if (a23=2) kunstgalerie=3. 

if (a23=3) kunstgalerie=2. 

if (a23=4) kunstgalerie=1. 

execute. 

freq kunstgalerie. 

recode kunstgalerie (0 thru 4=copy) (else=sysmis). 

value labels kunstgalerie 0 'nooit' 1 '1x per jaar' 2 '2-3x per jaar' 3 '4-11x per jaar' 4 '1x per maand of vaker'. 

execute. 

freq kunstgalerie. 

 

rank var=kunstgalerie/percent into pkun. 

exec. 

freq kunstgalerie pkun. 

 

freq a24 a25. 

compute nlmuseum=-2. 

if (a24=2) nlmuseum=0. 

if (a25=1) nlmuseum=4. 

if (a25=2) nlmuseum=3. 

if (a25=3) nlmuseum=2. 

if (a25=4) nlmuseum=1. 

execute. 

freq nlmuseum. 



49 
 

recode nlmuseum (0 thru 4=copy) (else=sysmis). 

value labels nlmuseum 0 'nooit' 1 '1x per jaar' 2 '2-3x per jaar' 3 '4-11x per jaar' 4 '1x per maand of vaker'. 

execute. 

freq nlmuseum. 

 

rank var=nlmuseum/percent into pnlm. 

exec. 

freq nlmuseum pnlm. 

 

*factoranalyse, principal axis factoring, oblimin, plot eigen, listwise, .5 kritieke waarde 

*bij de factoranalyse 2007 van de receptieve cultuuractiviteiten komt met een eigenvalue van 2.4 bij factor 1 (zie de 

eigenvalue plot)  

en minimaal 1,4 punt lager bij alle andere factoren naar voren dat er sprake is van 1 factor 

 

FACTOR 

  /VARIABLES pton pcab pkla pope pbal pkun pnlm 

  /MISSING LISTWISE  

  /ANALYSIS pton pcab pkla pope pbal pkun pnlm 

  /PRINT INITIAL EXTRACTION ROTATION 

  /PLOT EIGEN 

  /FORMAT BLANK(.50) 

  /CRITERIA MINEIGEN(1) ITERATE(25) 

  /EXTRACTION Paf 

  /CRITERIA ITERATE(25) 

  /ROTATION oblimin 

  /METHOD=CORRELATION. 

 

*reliability, leuke alpha, .663, kan niet beter, gewoon een gemiddelde score berekenen in een receptieve 

cultuurvariabele 

 

RELIABILITY 

  /VARIABLES=pton pcab pkla pope pbal pkun pnlm 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA 

  /STATISTICS=CORR 

  /SUMMARY=TOTAL. 

 

*receptieve cultuurparticipatie gemiddelde score, kan dit? ja man 

 

compute receptief=mean(pton, pcab, pkla, pope, pbal, pkun, pnlm). 

execute. 

freq receptief. 
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rank var=receptief/percent into preceptief. 

exec. 

freq preceptief. 

 

 

 

 

 

 

*rank & match 

 

rank var = volgnummer by we_id /rank into rnr. 

exec. 

format respnr (f12.0). 

compute respnr = (we_id *100)+rnr. 

list we_id volgnummer rnr respnr 

 /cases to 1000. 

 

rename vars (we_id = hhnr). 

exec. 

sort cases by hhnr respnr. 

save outfile = 'f:\masterthesis\avo2007_selectievariabelen.sav' 

 / keep hhnr respnr plaatshh leeftijd sekse opleiding preceptief serieustekenen nietserieustekenen serieusbeeldhouwen 

nietserieusbeeldhouwen 

serieustextiel nietserieustextiel serieuszingen nietserieuszingen serieusinstrument nietserieusinstrument serieustoneel 

nietserieustoneel serieusfotografie 

nietserieusfotografie veldvoetbalserieus veldvoetbalnietserieus paardrijdenserieus paardrijdennietserieus tennisserieus 

tennisnietserieus zeilenroeienserieus 

zeilenroeiennietserieus golfserieus golfnietserieus hockeyserieus hockeynietserieus gymserieus gymnietserieus 

atletiekserieus atletieknietserieus 

overigatletischserieus overigatletischnietserieus overigteamserieus overigteamnietserieus toneelvoorstelling cabaret 

klassiekemuziek opera ballet kunstgalerie nlmuseum. 

 

get file = 'f:\masterthesis\avo2007_selectievariabelen.sav'. 

*freq plaatshh. 

select if (plaatshh = 1). 

select if (leeftijd lt 18). 

freq plaatshh leeftijd. 

compute kopl=opleiding. 

compute klft=leeftijd. 

compute ksekse=sekse. 
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compute kpreceptief=preceptief. 

compute kserieustekenen=serieustekenen. 

compute knietserieustekenen=nietserieustekenen. 

compute kserieusbeeldhouwen=serieusbeeldhouwen. 

compute knietserieusbeeldhouwen=nietserieusbeeldhouwen. 

compute kserieustextiel=serieustextiel. 

compute knietserieustextiel=nietserieustextiel. 

compute kserieuszingen=serieuszingen. 

compute knietserieuszingen=nietserieuszingen. 

compute kserieusinstrument=serieusinstrument. 

compute knietserieusinstrument=nietserieusinstrument. 

compute kserieustoneel=serieustoneel. 

compute knietserieustoneel=nietserieustoneel. 

compute kserieusfotografie=serieusfotografie. 

compute knietserieusfotografie=nietserieusfotografie. 

compute kveldvoetbalserieus=veldvoetbalserieus. 

compute kveldvoetbalnietserieus=veldvoetbalnietserieus. 

compute kpaardrijdenserieus=paardrijdenserieus. 

compute kpaardrijdennietserieus=paardrijdennietserieus. 

compute ktennisserieus=tennisserieus. 

compute ktennisnietserieus=tennisnietserieus. 

compute kzeilenroeienserieus=zeilenroeienserieus. 

compute kzeilenroeiennietserieus=zeilenroeiennietserieus. 

compute kgolfserieus=golfserieus. 

compute kgolfnietserieus=golfnietserieus. 

compute khockeyserieus=hockeyserieus. 

compute khockeynietserieus=hockeynietserieus. 

compute kgymserieus=gymserieus. 

compute kgymnietserieus=gymnietserieus. 

compute katletiekserieus=atletiekserieus. 

compute katletieknietserieus=atletieknietserieus. 

compute koverigatletischserieus=overigatletischserieus. 

compute koverigatletischnietserieus=overigatletischnietserieus. 

compute koverigteamserieus=overigteamserieus. 

compute koverigteamnietserieus=overigteamnietserieus. 

sort cases by hhnr respnr. 

save outfile = 'f:\masterthesis\avo2007_kind.sav' 

 / keep hhnr respnr klft ksekse kopl kpreceptief kserieustekenen knietserieustekenen kserieusbeeldhouwen 

knietserieusbeeldhouwen kserieustextiel 

knietserieustextiel kserieuszingen knietserieuszingen kserieusinstrument knietserieusinstrument kserieustoneel 

knietserieustoneel kserieusfotografie 
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knietserieusfotografie kveldvoetbalserieus kveldvoetbalnietserieus kpaardrijdenserieus kpaardrijdennietserieus 

ktennisserieus ktennisnietserieus kzeilenroeienserieus 

kzeilenroeiennietserieus kgolfserieus kgolfnietserieus khockeyserieus khockeynietserieus kgymserieus kgymnietserieus 

katletiekserieus katletieknietserieus 

koverigatletischserieus koverigatletischnietserieus koverigteamserieus koverigteamnietserieus. 

 

get file = 'f:\masterthesis\avo2007_selectievariabelen.sav'. 

*freq plaatshh. 

select if (plaatshh ne 1). 

select if (plaatshh lt 8). 

freq leeftijd plaatshh. 

select if (sekse = 0). 

sort cases by hhnr . 

aggregate outfile = 'f:\masterthesis\avo2007_vader.sav' 

 /break=hhnr 

 /frespnr=first(respnr) 

 /flft=first(leeftijd) 

 /fopl=first(opleiding) 

 /fpreceptief=first(preceptief) 

 /fserieustekenen=first(serieustekenen) 

 /fnietserieustekenen=first(nietserieustekenen) 

 /fserieusbeeldhouwen=first(serieusbeeldhouwen) 

 /fnietserieusbeeldhouwen=first(nietserieusbeeldhouwen) 

 /fserieustextiel=first(serieustextiel) 

 /fnietserieustextiel=first(nietserieustextiel) 

 /fserieuszingen=first(serieuszingen) 

 /fnietserieuszingen=first(nietserieuszingen) 

 /fserieusinstrument=first(serieusinstrument) 

 /fnietserieusinstrument=first(nietserieusinstrument) 

 /fserieustoneel=first(serieustoneel) 

 /fnietserieustoneel=first(nietserieustoneel) 

 /fserieusfotografie=first(serieusfotografie) 

 /fnietserieusfotografie=first(nietserieusfotografie) 

 /fveldvoetbalserieus=first(veldvoetbalserieus) 

 /fveldvoetbalnietserieus=first(veldvoetbalnietserieus) 

 /fpaardrijdenserieus=first(paardrijdenserieus) 

 /fpaardrijdennietserieus=first(paardrijdennietserieus) 

 /ftennisserieus=first(tennisserieus) 

 /ftennisnietserieus=first(tennisnietserieus) 

 /fzeilenroeienserieus=first(zeilenroeienserieus) 

 /fzeilenroeiennietserieus=first(zeilenroeiennietserieus) 

 /fgolfserieus=first(golfserieus) 
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 /fgolfnietserieus=first(golfnietserieus) 

 /fhockeyserieus=first(hockeyserieus) 

 /fhockeynietserieus=first(hockeynietserieus) 

 /fgymserieus=first(gymserieus) 

 /fgymnietserieus=first(gymnietserieus) 

 /fatletiekserieus=first(atletiekserieus) 

 /fatletieknietserieus=first(atletieknietserieus) 

 /foverigatletischserieus=first(overigatletischserieus) 

 /foverigatletischnietserieus=first(overigatletischnietserieus) 

 /foverigteamserieus=first(overigteamserieus) 

 /foverigteamnietserieus=first(overigteamnietserieus) 

 /ftoneelvoorstelling=first(toneelvoorstelling) 

 /fcabaret=first(cabaret) 

 /fklassiekemuziek=first(klassiekemuziek) 

 /fopera=first(opera) 

 /fballet=first(ballet) 

 /fkunstgalerie=first(kunstgalerie) 

 /fnlmuseum=first(nlmuseum). 

exec. 

 

get file = 'f:\masterthesis\avo2007_selectievariabelen.sav'. 

*freq plaatshh. 

select if (plaatshh ne 1). 

select if (plaatshh lt 8). 

freq leeftijd plaatshh. 

select if (sekse = 1). 

sort cases by hhnr . 

aggregate outfile = 'f:\masterthesis\avo2007_moeder.sav' 

 /break=hhnr 

 /mrespnr=first(respnr) 

 /mlft=first(leeftijd) 

 /mopl=first(opleiding) 

 /mpreceptief=first(preceptief) 

 /mserieustekenen=first(serieustekenen) 

 /mnietserieustekenen=first(nietserieustekenen) 

 /mserieusbeeldhouwen=first(serieusbeeldhouwen) 

 /mnietserieusbeeldhouwen=first(nietserieusbeeldhouwen) 

 /mserieustextiel=first(serieustextiel) 

 /mnietserieustextiel=first(nietserieustextiel) 

 /mserieuszingen=first(serieuszingen) 

 /mnietserieuszingen=first(nietserieuszingen) 

 /mserieusinstrument=first(serieusinstrument) 
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 /mnietserieusinstrument=first(nietserieusinstrument) 

 /mserieustoneel=first(serieustoneel) 

 /mnietserieustoneel=first(nietserieustoneel) 

 /mserieusfotografie=first(serieusfotografie) 

 /mnietserieusfotografie=first(nietserieusfotografie) 

 /mveldvoetbalserieus=first(veldvoetbalserieus) 

 /mveldvoetbalnietserieus=first(veldvoetbalnietserieus) 

 /mpaardrijdenserieus=first(paardrijdenserieus) 

 /mpaardrijdennietserieus=first(paardrijdennietserieus) 

 /mtennisserieus=first(tennisserieus) 

 /mtennisnietserieus=first(tennisnietserieus) 

 /mzeilenroeienserieus=first(zeilenroeienserieus) 

 /mzeilenroeiennietserieus=first(zeilenroeiennietserieus) 

 /mgolfserieus=first(golfserieus) 

 /mgolfnietserieus=first(golfnietserieus) 

 /mhockeyserieus=first(hockeyserieus) 

 /mhockeynietserieus=first(hockeynietserieus) 

 /mgymserieus=first(gymserieus) 

 /mgymnietserieus=first(gymnietserieus) 

 /matletiekserieus=first(atletiekserieus) 

 /matletieknietserieus=first(atletieknietserieus) 

 /moverigatletischserieus=first(overigatletischserieus) 

 /moverigatletischnietserieus=first(overigatletischnietserieus) 

 /moverigteamserieus=first(overigteamserieus) 

 /moverigteamnietserieus=first(overigteamnietserieus) 

 /mtoneelvoorstelling=first(toneelvoorstelling) 

 /mcabaret=first(cabaret) 

 /mklassiekemuziek=first(klassiekemuziek) 

 /mopera=first(opera) 

 /mballet=first(ballet) 

 /mkunstgalerie=first(kunstgalerie) 

 /mnlmuseum=first(nlmuseum). 

exec. 

 

get file = 'f:\masterthesis\avo2007_kind.sav'. 

 

match files /file = * 

                  /table =  'f:\masterthesis\avo2007_vader.sav' 

                  /table =  'f:\masterthesis\avo2007_moeder.sav' 

                   /by hhnr.    

exec. 
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*jaar computen 

 

compute jaar=2007. 

 

*hhnr en respnr uniek maken 

 

AUTORECODE VARIABLES=hhnr  

  /INTO hhnr2 

  /PRINT. 

freq hhnr2. 

compute hhnr3 = 2007000 + hhnr2. 

exec. 

freq hhnr3. 

 

*kunstdisciplens van 8 naar 3 misschien, beeldend, muziek en podium 

 

save outfile = 'f:\masterthesis\avo2007_kindeind.sav' 

 /keep jaar hhnr2 hhnr3 all. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*1995 

 

import 

  FILE='f:\masterthesis\p1304a.por'. 

DATASET NAME DataSet2 WINDOW=FRONT. 

 

 

 

 

 

*actieve cultuurparticipatie 1995 

 

freq v05801 v05901. 
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recode v05801 (-5 thru -2=sysmis) (else=copy) into tekenen. 

recode v05901 (-5=0) (-2=sysmis) (0=0) (1=1) into instellingtekenen. 

recode v06001 (-5=0) (-2=sysmis) (0=0) (1=1) into leraartekenen. 

recode v06101 (-5=0) (-2=sysmis) (0=0) (1=1) into lidtekenen. 

freq tekenen instellingtekenen leraartekenen lidtekenen. 

compute nietserieustekenen=0. 

if (tekenen=1) & (instellingtekenen=0) & (leraartekenen=0) & (lidtekenen=0) nietserieustekenen=1. 

exec. 

freq nietserieustekenen. 

compute serieustekenen=0. 

if (instellingtekenen=1) or (leraartekenen=1) or (lidtekenen=1) serieustekenen=1. 

if (instellingtekenen=0) & (leraartekenen=0) & (lidtekenen=0) serieustekenen=2. 

exec. 

freq serieustekenen. 

recode serieustekenen (1=1) (2=0). 

freq serieustekenen. 

 

recode v05802 (-5 thru -2=sysmis) (else=copy) into beeldhouwen. 

recode v05902 (-5=0) (-2=sysmis) (0=0) (1=1) into instellingbeeldhouwen. 

recode v06002 (-5=0) (-2=sysmis) (0=0) (1=1) into leraarbeeldhouwen. 

recode v06102 (-5=0) (-2=sysmis) (0=0) (1=1) into lidbeeldhouwen. 

freq beeldhouwen instellingbeeldhouwen leraarbeeldhouwen lidbeeldhouwen. 

compute nietserieusbeeldhouwen=0. 

if (beeldhouwen=1) & (instellingbeeldhouwen=0) & (leraarbeeldhouwen=0) & (lidbeeldhouwen=0) 

nietserieusbeeldhouwen=1. 

exec. 

freq nietserieusbeeldhouwen. 

compute serieusbeeldhouwen=0. 

if (instellingbeeldhouwen=1) or (leraarbeeldhouwen=1) or (lidbeeldhouwen=1) serieusbeeldhouwen=1. 

if (instellingbeeldhouwen=0) & (leraarbeeldhouwen=0) & (lidbeeldhouwen=0) serieusbeeldhouwen=2. 

exec. 

freq serieusbeeldhouwen. 

recode serieusbeeldhouwen (1=1) (2=0). 

freq serieusbeeldhouwen. 

 

recode v05803 (-5 thru -2=sysmis) (else=copy) into textiel. 

recode v05903 (-5=0) (-2=sysmis) (0=0) (1=1) into instellingtextiel. 

recode v06003 (-5=0) (-2=sysmis) (0=0) (1=1) into leraartextiel. 

recode v06103 (-5=0) (-2=sysmis) (0=0) (1=1) into lidtextiel. 

freq textiel instellingtextiel leraartextiel lidtextiel. 

compute nietserieustextiel=0. 

if (textiel=1) & (instellingtextiel=0) & (leraartextiel=0) & (lidtextiel=0) nietserieustextiel=1. 
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exec. 

freq nietserieustextiel. 

compute serieustextiel=0. 

if (instellingtextiel=1) or (leraartextiel=1) or (lidtextiel=1) serieustextiel=1. 

if (instellingtextiel=0) & (leraartextiel=0) & (lidtextiel=0) serieustextiel=2. 

exec. 

freq serieustextiel. 

recode serieustextiel (1=1) (2=0). 

freq serieustextiel. 

 

recode v05804 (-5 thru -2=sysmis) (else=copy) into zingen. 

recode v05904 (-5=0) (-2=sysmis) (0=0) (1=1) into instellingzingen. 

recode v06004 (-5=0) (-2=sysmis) (0=0) (1=1) into leraarzingen. 

recode v06104 (-5=0) (-2=sysmis) (0=0) (1=1) into lidzingen. 

freq zingen instellingzingen leraarzingen lidzingen. 

compute nietserieuszingen=0. 

if (zingen=1) & (instellingzingen=0) & (leraarzingen=0) & (lidzingen=0) nietserieuszingen=1. 

exec. 

freq nietserieuszingen. 

compute serieuszingen=0. 

if (instellingzingen=1) or (leraarzingen=1) or (lidzingen=1) serieuszingen=1. 

if (instellingzingen=0) & (leraarzingen=0) & (lidzingen=0) serieuszingen=2. 

exec. 

freq serieuszingen. 

recode serieuszingen (1=1) (2=0). 

freq serieuszingen. 

 

recode v05805 (-5 thru -2=sysmis) (else=copy) into instrument. 

recode v05905 (-5=0) (-2=sysmis) (0=0) (1=1) into instellinginstrument. 

recode v06005 (-5=0) (-2=sysmis) (0=0) (1=1) into leraarinstrument. 

recode v06105 (-5=0) (-2=sysmis) (0=0) (1=1) into lidinstrument. 

freq instrument instellinginstrument leraarinstrument lidinstrument. 

compute nietserieusinstrument=0. 

if (instrument=1) & (instellinginstrument=0) & (leraarinstrument=0) & (lidinstrument=0) nietserieusinstrument=1. 

exec. 

freq nietserieusinstrument. 

compute serieusinstrument=0. 

if (instellinginstrument=1) or (leraarinstrument=1) or (lidinstrument=1) serieusinstrument=1. 

if (instellinginstrument=0) & (leraarinstrument=0) & (lidinstrument=0) serieusinstrument=2. 

exec. 

freq serieusinstrument. 

recode serieusinstrument (1=1) (2=0). 
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freq serieusinstrument. 

 

recode v05806 (-5 thru -2=sysmis) (else=copy) into toneel. 

recode v05906 (-5=0) (-2=sysmis) (0=0) (1=1) into instellingtoneel. 

recode v06006 (-5=0) (-2=sysmis) (0=0) (1=1) into leraartoneel. 

recode v06106 (-5=0) (-2=sysmis) (0=0) (1=1) into lidtoneel. 

freq toneel instellingtoneel leraartoneel lidtoneel. 

compute nietserieustoneel=0. 

if (toneel=1) & (instellingtoneel=0) & (leraartoneel=0) & (lidtoneel=0) nietserieustoneel=1. 

exec. 

freq nietserieustoneel. 

compute serieustoneel=0. 

if (instellingtoneel=1) or (leraartoneel=1) or (lidtoneel=1) serieustoneel=1. 

if (instellingtoneel=0) & (leraartoneel=0) & (lidtoneel=0) serieustoneel=2. 

exec. 

freq serieustoneel. 

recode serieustoneel (1=1) (2=0). 

freq serieustoneel. 

 

recode v05807 (-5 thru -2=sysmis) (else=copy) into fotografie. 

recode v05907 (-5=0) (-2=sysmis) (0=0) (1=1) into instellingfotografie. 

recode v06007 (-5=0) (-2=sysmis) (0=0) (1=1) into leraarfotografie. 

recode v06107 (-5=0) (-2=sysmis) (0=0) (1=1) into lidfotografie. 

freq fotografie instellingfotografie leraarfotografie lidfotografie. 

compute nietserieusfotografie=0. 

if (fotografie=1) & (instellingfotografie=0) & (leraarfotografie=0) & (lidfotografie=0) nietserieusfotografie=1. 

exec. 

freq nietserieusfotografie. 

compute serieusfotografie=0. 

if (instellingfotografie=1) or (leraarfotografie=1) or (lidfotografie=1) serieusfotografie=1. 

if (instellingfotografie=0) & (leraarfotografie=0) & (lidfotografie=0) serieusfotografie=2. 

exec. 

freq serieusfotografie. 

recode serieusfotografie (1=1) (2=0). 

freq serieusfotografie. 

 

 

*sportparticipatie 1995 

 

*freq v010. 

*freq v01101. 

*crosstabs /tables v01101 by v01201. 
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*7 sporten, dit zijn de enige variabelen waarmee je kan werken, bij 1 van de 7 een 1 is veldvoetballer, bij lid of training 

een 1 is serieus, bij beide 0 is niet serieus 

skaten zit niet in de dataset 

 

compute a1=0. 

compute a2=0. 

compute a3=0. 

compute a4=0. 

compute a5=0. 

compute a6=0. 

compute a7=0. 

compute a8=0. 

compute a9=0. 

compute a10=0. 

compute a11=0. 

compute a12=0. 

compute a13=0. 

compute a14=0. 

compute a15=0. 

compute a16=0. 

compute a17=0. 

compute a18=0. 

compute a19=0. 

compute a20=0. 

compute a21=0. 

compute a22=0. 

compute a23=0. 

compute a24=0. 

compute a25=0. 

if ((v01101=1) or (v01102=1) or (v01103=1) or (v01104=1) or (v01105=1) or (v01106=1) or (v01107=1)) a1=1. 

if ((v01101=2) or (v01102=2) or (v01103=2) or (v01104=2) or (v01105=2) or (v01106=2) or (v01107=2)) a2=1. 

if ((v01101=3) or (v01102=3) or (v01103=3) or (v01104=3) or (v01105=3) or (v01106=3) or (v01107=3)) a3=1. 

if ((v01101=4) or (v01102=4) or (v01103=4) or (v01104=4) or (v01105=4) or (v01106=4) or (v01107=4)) a4=1. 

if ((v01101=5) or (v01102=5) or (v01103=5) or (v01104=5) or (v01105=5) or (v01106=5) or (v01107=5)) a5=1. 

if ((v01101=6) or (v01102=6) or (v01103=6) or (v01104=6) or (v01105=6) or (v01106=6) or (v01107=6)) a6=1. 

if ((v01101=7) or (v01102=7) or (v01103=7) or (v01104=7) or (v01105=7) or (v01106=7) or (v01107=7)) a7=1. 

if ((v01101=8) or (v01102=8) or (v01103=8) or (v01104=8) or (v01105=8) or (v01106=8) or (v01107=8)) a8=1. 

if ((v01101=9) or (v01102=9) or (v01103=9) or (v01104=9) or (v01105=9) or (v01106=9) or (v01107=9)) a9=1. 

if ((v01101=10) or (v01102=10) or (v01103=10) or (v01104=10) or (v01105=10) or (v01106=10) or (v01107=10)) 

a10=1. 
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if ((v01101=11) or (v01102=11) or (v01103=11) or (v01104=11) or (v01105=11) or (v01106=11) or (v01107=11)) 

a11=1. 

if ((v01101=12) or (v01102=12) or (v01103=12) or (v01104=12) or (v01105=12) or (v01106=12) or (v01107=12)) 

a12=1. 

if ((v01101=13) or (v01102=13) or (v01103=13) or (v01104=13) or (v01105=13) or (v01106=13) or (v01107=13)) 

a13=1. 

if ((v01101=14) or (v01102=14) or (v01103=14) or (v01104=14) or (v01105=14) or (v01106=14) or (v01107=14)) 

a14=1. 

if ((v01101=15) or (v01102=15) or (v01103=15) or (v01104=15) or (v01105=15) or (v01106=15) or (v01107=15)) 

a15=1. 

if ((v01101=16) or (v01102=16) or (v01103=16) or (v01104=16) or (v01105=16) or (v01106=16) or (v01107=16)) 

a16=1. 

if ((v01101=17) or (v01102=17) or (v01103=17) or (v01104=17) or (v01105=17) or (v01106=17) or (v01107=17)) 

a17=1. 

if ((v01101=18) or (v01102=18) or (v01103=18) or (v01104=18) or (v01105=18) or (v01106=18) or (v01107=18)) 

a18=1. 

if ((v01101=19) or (v01102=19) or (v01103=19) or (v01104=19) or (v01105=19) or (v01106=19) or (v01107=19)) 

a19=1. 

if ((v01101=20) or (v01102=20) or (v01103=20) or (v01104=20) or (v01105=20) or (v01106=20) or (v01107=20)) 

a20=1. 

if ((v01101=21) or (v01102=21) or (v01103=21) or (v01104=21) or (v01105=21) or (v01106=21) or (v01107=21)) 

a21=1. 

if ((v01101=22) or (v01102=22) or (v01103=22) or (v01104=22) or (v01105=22) or (v01106=22) or (v01107=22)) 

a22=1. 

if ((v01101=23) or (v01102=23) or (v01103=23) or (v01104=23) or (v01105=23) or (v01106=23) or (v01107=23)) 

a23=1. 

if ((v01101=24) or (v01102=24) or (v01103=24) or (v01104=24) or (v01105=24) or (v01106=24) or (v01107=24)) 

a24=1. 

if ((v01101=25) or (v01102=25) or (v01103=25) or (v01104=25) or (v01105=25) or (v01106=25) or (v01107=25)) 

a25=1. 

exec. 

 

freq a1 to a25. 

 

do repeat  @sportnietserieus = veldvoetbalnietserieus1 zwemmennietserieus1 badmintonnietserieus1 

zeilenroeiennietserieus1 hardlopennietserieus1  

                        paardrijdennietserieus1 tennisnietserieus1 tafeltnietserieus1 zaalvoetbalnietserieus1 

wielrennennietserieus1 atletieknietserieus1 gymnietserieus1 

                       vechtsportnietserieus1 handbalnietserieus1 hockeynietserieus1 wandelennietserieus1 

volleybalnietserieus1 korfbalnietserieus1 basketbalnietserieus1 

                        schaatsennietserieus1 autosportnietserieus1 golfnietserieus1 baseballnietserieus1 fitnessnietserieus1 

squashnietserieus1 
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                / @sportserieus = veldvoetbalserieus zwemmenserieus badmintonserieus zeilenroeienserieus hardlopenserieus 

paardrijdenserieus tennisserieus 

                  tafeltserieus zaalvoetbalserieus wielrennenserieus atletiekserieus gymserieus vechtsportserieus 

handbalserieus hockeyserieus wandelenserieus 

            volleybalserieus korfbalserieus basketbalserieus schaatsenserieus autosportserieus golfserieus baseballserieus 

fitnessserieus squashserieus 

               /@c1 = a1 to a25. 

compute @sportnietserieus =0. 

compute @sportserieus =0. 

do if (@c1 eq 1). 

compute @sportnietserieus =1. 

if ((v01201=1) or (v01202=1) or (v01203=1) or (v01204=1) or (v01205=1) or (v01206=1) or (v01207=1) 

or (v01301=1) or (v01302=1) or (v01303=1) or (v01304=1) or (v01305=1) or (v01306=1) or 

(v01307=1))@sportserieus=1. 

end if. 

do if (@sportserieus=1). 

recode @sportnietserieus (1=0). 

end if. 

end repeat. 

freq veldvoetbalnietserieus1 to squashserieus. 

 

*veldvoetbal, paardrijden, tennis, zeilenroeien, golf, hockey, gym en atletiek apart houden, daarnaast overig atletisch en 

overig teamsport 

*eerst de nietserieus variabelen een normale naam geven, daarna bij overig atletische sporten een serieuze en 

nietserieuze versie aanmaken 

*onder overig atletisch vallen: zwemmen, badminton, hardlopen, tafeltennis, wielrennen, vechtsport, wandelen, 

schaatsen, autosport, fitness en squash 

*skaten zit niet in de avo1995 

*onder overig team sporten vallen: zaalvoetbal, handbal, volleybal, korfbal, basketbal en baseball 

 

recode veldvoetbalnietserieus1 (1=1) (0=0) into veldvoetbalnietserieus. 

recode paardrijdennietserieus1 (1=1) (0=0) into paardrijdennietserieus. 

recode tennisnietserieus1 (1=1) (0=0) into tennisnietserieus. 

recode zeilenroeiennietserieus1 (1=1) (0=0) into zeilenroeiennietserieus. 

recode golfnietserieus1 (1=1) (0=0) into golfnietserieus. 

recode hockeynietserieus1 (1=1) (0=0) into hockeynietserieus. 

recode gymnietserieus1 (1=1) (0=0) into gymnietserieus. 

recode atletieknietserieus1 (1=1) (0=0) into atletieknietserieus. 

execute. 

compute overigatletischnietserieus=0. 

if (zwemmennietserieus1=1) or (badmintonnietserieus1=1) or (hardlopennietserieus1=1) or (tafeltnietserieus1=1) or 

(wielrennennietserieus1=1) 
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or (vechtsportnietserieus1=1) or (wandelennietserieus1=1) or (schaatsennietserieus1=1) or (autosportnietserieus1=1) or 

(fitnessnietserieus1=1) 

or (squashnietserieus1=1) overigatletischnietserieus=1. 

execute. 

compute overigatletischserieus=0. 

if (zwemmenserieus=1) or (badmintonserieus=1) or (hardlopenserieus=1) or (tafeltserieus=1) or (wielrennenserieus=1) 

or (vechtsportserieus=1) or (wandelenserieus=1) or (schaatsenserieus=1) or (autosportserieus=1) or (fitnessserieus=1) 

or (squashserieus=1) overigatletischserieus=1. 

execute. 

compute overigteamnietserieus=0. 

if (zaalvoetbalnietserieus1=1) or (handbalnietserieus1=1) or (volleybalnietserieus1=1) or (korfbalnietserieus1=1) or 

(basketbalnietserieus1=1) 

or (baseballnietserieus1=1) overigteamnietserieus=1. 

execute. 

compute overigteamserieus=0. 

if (zaalvoetbalserieus=1) or (handbalserieus=1) or (volleybalserieus=1) or (korfbalserieus=1) or (basketbalserieus=1) 

or (baseballserieus=1) overigteamserieus=1. 

execute. 

freq overigatletischnietserieus overigatletischserieus overigteamnietserieus overigteamserieus. 

 

 

 

*onafhankelijke variabelen 1995 

 

*leeftijd 1 januari 1996 

 

freq v006. 

recode v006 (else=copy) into leeftijd. 

freq leeftijd. 

 

*geslacht 1995 

 

freq v007. 

recode v007 (1=0) (2=1) into sekse. 

value labels sekse 0 'man' 1 'vrouw'. 

execute. 

freq sekse. 

 

*opleiding 1995, v2XX opleidingvariabele, v063 dagonderwijs, zelfde als bij 1983, alsnog 633 missings 

 

freq v209 v210 v211 v212 v213 v214 v215 v063. 

 



63 
 

compute opleiding=0. 

recode opleiding (0=sysmis). 

exec. 

if (leeftijd=5) or (leeftijd=6) or (leeftijd=7) or (leeftijd=8) or (leeftijd=9) or (leeftijd=10) opleiding=1. 

exec. 

do if (leeftijd ge 11 lt 25). 

if (v209=1) or (v209=3) or (v063=1) or (v063=2) opleiding=1. 

if (v210=1) or (v210=3) or (v063=3) or (v063=4) opleiding=2. 

if (v211=1) or (v211=3) or (v063=5) opleiding=3. 

if (v212=1) or (v212=4) or (v063=6) or (v063=7) opleiding=4. 

if (v213=1) or (v213=3) or (v063=8) opleiding=5. 

if (v214=1) or (v214=3) or (v063=9) opleiding=6. 

if (v215=1) or (v215=4) or (v063=10) opleiding=7. 

end if. 

exec. 

do if (leeftijd ge 25). 

if (v209=1) opleiding=1. 

if (v210=1) opleiding=2. 

if (v211=1) opleiding=3. 

if (v212=1) opleiding=4. 

if (v213=1) opleiding=5. 

if (v214=1) opleiding=6. 

if (v215=1) opleiding=7. 

end if. 

exec. 

value labels opleiding 1 'lager onderwijs' 2 'lbo vmbo' 3 'vmbo theoretisch' 4 'havo vwo' 5 'mbo' 6 'hbo' 7 'wo'. 

exec. 

freq opleiding. 

 

*crosstabs /tables opleiding by leeftijd. 

*crosstabs /tables v209 by leeftijd. 

*crosstabs /tables v209 by opleiding. 

 

 

*receptief ouders 1995, loopt van 0 tot 5 waarbij 1 '<1x per jaar' is 

de <1x per jaar gaat bij 1x per jaar, zie avo1983, om dezelfde waarden te krijgen als bij de avo2007 

 

freq v029 v031 v032 v033 v035 v039 v040. 

 

compute toneelvoorstelling=-2. 

if (v029=0) toneelvoorstelling=0. 

if (v029=1) toneelvoorstelling=4. 
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if (v029=2) toneelvoorstelling=3. 

if (v029=3) toneelvoorstelling=2. 

if (v029=4) toneelvoorstelling=1. 

if (v029=5) toneelvoorstelling=1. 

execute. 

freq toneelvoorstelling. 

recode toneelvoorstelling (0 thru 4=copy) (else=sysmis). 

value labels toneelvoorstelling 0 'nooit' 1 '1x per jaar' 2 '2-3x per jaar' 3 '4-11x per jaar' 4 '1x per maand of vaker'. 

execute. 

freq toneelvoorstelling. 

 

*percentiel score maken, grote verschillen zijn te zien tussen nooit & ooit doen en meerdere malen doen ligt dicht bij 

elkaar 

de variabele houdt op deze manier rekening met de verschillen tussen het aantal keer dat respondenten deelnemen aan 

de activiteiten 

 

rank var=toneelvoorstelling/percent into pton. 

exec. 

freq toneelvoorstelling pton. 

 

compute cabaret=-2. 

if (v031=0) cabaret=0. 

if (v031=1) cabaret=4. 

if (v031=2) cabaret=3. 

if (v031=3) cabaret=2. 

if (v031=4) cabaret=1. 

if (v031=5) cabaret=1. 

execute. 

freq cabaret. 

recode cabaret (0 thru 4=copy) (else=sysmis). 

value labels cabaret 0 'nooit' 1 '1x per jaar' 2 '2-3x per jaar' 3 '4-11x per jaar' 4 '1x per maand of vaker'. 

execute. 

freq cabaret. 

 

rank var=cabaret/percent into pcab. 

exec. 

freq cabaret pcab. 

 

compute klassiekemuziek=-2. 

if (v032=0) klassiekemuziek=0. 

if (v032=1) klassiekemuziek=4. 

if (v032=2) klassiekemuziek=3. 
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if (v032=3) klassiekemuziek=2. 

if (v032=4) klassiekemuziek=1. 

if (v032=5) klassiekemuziek=1. 

execute. 

freq klassiekemuziek. 

recode klassiekemuziek (0 thru 4=copy) (else=sysmis). 

value labels klassiekemuziek 0 'nooit' 1 '1x per jaar' 2 '2-3x per jaar' 3 '4-11x per jaar' 4 '1x per maand of vaker'. 

execute. 

freq klassiekemuziek. 

 

rank var=klassiekemuziek/percent into pkla. 

exec. 

freq klassiekemuziek pkla. 

 

compute opera=-2. 

if (v033=0) opera=0. 

if (v033=1) opera=4. 

if (v033=2) opera=3. 

if (v033=3) opera=2. 

if (v033=4) opera=1. 

if (v033=5) opera=1. 

execute. 

freq opera. 

recode opera (0 thru 4=copy) (else=sysmis). 

value labels opera 0 'nooit' 1 '1x per jaar' 2 '2-3x per jaar' 3 '4-11x per jaar' 4 '1x per maand of vaker'. 

execute. 

freq opera. 

 

rank var=opera/percent into pope. 

exec. 

freq opera pope. 

 

compute ballet=-2. 

if (v035=0) ballet=0. 

if (v035=1) ballet=4. 

if (v035=2) ballet=3. 

if (v035=3) ballet=2. 

if (v035=4) ballet=1. 

if (v035=5) ballet=1. 

execute. 

freq ballet. 

recode ballet (0 thru 4=copy) (else=sysmis). 
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value labels ballet 0 'nooit' 1 '1x per jaar' 2 '2-3x per jaar' 3 '4-11x per jaar' 4 '1x per maand of vaker'. 

execute. 

freq ballet. 

 

rank var=ballet/percent into pbal. 

exec. 

freq ballet pbal. 

 

compute kunstgalerie=-2. 

if (v039=0) kunstgalerie=0. 

if (v039=1) kunstgalerie=4. 

if (v039=2) kunstgalerie=3. 

if (v039=3) kunstgalerie=2. 

if (v039=4) kunstgalerie=1. 

if (v039=5) kunstgalerie=1. 

execute. 

freq kunstgalerie. 

recode kunstgalerie (0 thru 4=copy) (else=sysmis). 

value labels kunstgalerie 0 'nooit' 1 '1x per jaar' 2 '2-3x per jaar' 3 '4-11x per jaar' 4 '1x per maand of vaker'. 

execute. 

freq kunstgalerie. 

 

rank var=kunstgalerie/percent into pkun. 

exec. 

freq kunstgalerie pkun. 

 

compute nlmuseum=-2. 

if (v040=0) nlmuseum=0. 

if (v040=1) nlmuseum=4. 

if (v040=2) nlmuseum=3. 

if (v040=3) nlmuseum=2. 

if (v040=4) nlmuseum=1. 

if (v040=5) nlmuseum=1. 

execute. 

freq nlmuseum. 

recode nlmuseum (0 thru 4=copy) (else=sysmis). 

value labels nlmuseum 0 'nooit' 1 '1x per jaar' 2 '2-3x per jaar' 3 '4-11x per jaar' 4 '1x per maand of vaker'. 

execute. 

freq nlmuseum. 

 

rank var=nlmuseum/percent into pnlm. 

exec. 
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freq nlmuseum pnlm. 

 

*factoranalyse, principal axis factoring, oblimin, plot eigen, listwise, .5 kritieke waarde 

*bij de factoranalyse 1995 van de receptieve cultuuractiviteiten komt met een eigenvalue van 2.5 bij factor 1 (zie de 

eigenvalue plot)  

en minimaal 1,5 punt lager bij alle andere factoren naar voren dat er sprake is van 1 factor 

 

FACTOR 

  /VARIABLES pton pcab pkla pope pbal pkun pnlm 

  /MISSING LISTWISE  

  /ANALYSIS pton pcab pkla pope pbal pkun pnlm 

  /PRINT INITIAL EXTRACTION ROTATION 

  /PLOT EIGEN 

  /FORMAT BLANK(.50) 

  /CRITERIA MINEIGEN(1) ITERATE(25) 

  /EXTRACTION Paf 

  /CRITERIA ITERATE(25) 

  /ROTATION oblimin 

  /METHOD=CORRELATION. 

 

*reliability, leuke alpha, .680, kan niet beter, gewoon een gemiddelde score berekenen in een receptieve 

cultuurvariabele 

 

RELIABILITY 

  /VARIABLES=pton pcab pkla pope pbal pkun pnlm 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA 

  /STATISTICS=CORR 

  /SUMMARY=TOTAL. 

 

*receptieve cultuurparticipatie gemiddelde score, kan dit? 

 

compute receptief=mean(pton, pcab, pkla, pope, pbal, pkun, pnlm). 

execute. 

freq receptief. 

 

rank var=receptief/percent into preceptief. 

exec. 

freq preceptief. 
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*rank & match, 1-3 plaatshh = volwassene, 4-5 = kind 

 

rename vars (v002 = hhnr). 

rename vars (v001 = respnr). 

rename vars (v005 = plaatshh). 

exec. 

sort cases by hhnr respnr. 

save outfile = 'f:\masterthesis\avo1995_selectievariabelen.sav' 

 / keep hhnr respnr plaatshh leeftijd sekse opleiding preceptief serieustekenen nietserieustekenen serieusbeeldhouwen 

nietserieusbeeldhouwen 

serieustextiel nietserieustextiel serieuszingen nietserieuszingen serieusinstrument nietserieusinstrument serieustoneel 

nietserieustoneel serieusfotografie 

nietserieusfotografie veldvoetbalserieus veldvoetbalnietserieus paardrijdenserieus paardrijdennietserieus tennisserieus 

tennisnietserieus zeilenroeienserieus 

zeilenroeiennietserieus golfserieus golfnietserieus hockeyserieus hockeynietserieus gymserieus gymnietserieus 

atletiekserieus atletieknietserieus 

overigatletischserieus overigatletischnietserieus overigteamserieus overigteamnietserieus toneelvoorstelling cabaret 

klassiekemuziek opera ballet kunstgalerie nlmuseum v253. 

 

get file = 'f:\masterthesis\avo1995_selectievariabelen.sav'. 

*freq plaatshh. 

select if (plaatshh = 4) or (plaatshh=5). 

select if (leeftijd lt 18). 

freq plaatshh leeftijd. 

compute kopl=opleiding. 

compute klft=leeftijd. 

compute ksekse=sekse. 

compute kpreceptief=preceptief. 

compute kserieustekenen=serieustekenen. 

compute knietserieustekenen=nietserieustekenen. 

compute kserieusbeeldhouwen=serieusbeeldhouwen. 

compute knietserieusbeeldhouwen=nietserieusbeeldhouwen. 

compute kserieustextiel=serieustextiel. 

compute knietserieustextiel=nietserieustextiel. 

compute kserieuszingen=serieuszingen. 

compute knietserieuszingen=nietserieuszingen. 

compute kserieusinstrument=serieusinstrument. 

compute knietserieusinstrument=nietserieusinstrument. 

compute kserieustoneel=serieustoneel. 

compute knietserieustoneel=nietserieustoneel. 
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compute kserieusfotografie=serieusfotografie. 

compute knietserieusfotografie=nietserieusfotografie. 

compute kveldvoetbalserieus=veldvoetbalserieus. 

compute kveldvoetbalnietserieus=veldvoetbalnietserieus. 

compute kpaardrijdenserieus=paardrijdenserieus. 

compute kpaardrijdennietserieus=paardrijdennietserieus. 

compute ktennisserieus=tennisserieus. 

compute ktennisnietserieus=tennisnietserieus. 

compute kzeilenroeienserieus=zeilenroeienserieus. 

compute kzeilenroeiennietserieus=zeilenroeiennietserieus. 

compute kgolfserieus=golfserieus. 

compute kgolfnietserieus=golfnietserieus. 

compute khockeyserieus=hockeyserieus. 

compute khockeynietserieus=hockeynietserieus. 

compute kgymserieus=gymserieus. 

compute kgymnietserieus=gymnietserieus. 

compute katletiekserieus=atletiekserieus. 

compute katletieknietserieus=atletieknietserieus. 

compute koverigatletischserieus=overigatletischserieus. 

compute koverigatletischnietserieus=overigatletischnietserieus. 

compute koverigteamserieus=overigteamserieus. 

compute koverigteamnietserieus=overigteamnietserieus. 

sort cases by hhnr respnr. 

save outfile = 'f:\masterthesis\avo1995_kind.sav' 

 / keep hhnr respnr klft ksekse kopl kpreceptief kserieustekenen knietserieustekenen kserieusbeeldhouwen 

knietserieusbeeldhouwen kserieustextiel 

knietserieustextiel kserieuszingen knietserieuszingen kserieusinstrument knietserieusinstrument kserieustoneel 

knietserieustoneel kserieusfotografie 

knietserieusfotografie kveldvoetbalserieus kveldvoetbalnietserieus kpaardrijdenserieus kpaardrijdennietserieus 

ktennisserieus ktennisnietserieus kzeilenroeienserieus 

kzeilenroeiennietserieus kgolfserieus kgolfnietserieus khockeyserieus khockeynietserieus kgymserieus kgymnietserieus 

katletiekserieus katletieknietserieus 

koverigatletischserieus koverigatletischnietserieus koverigteamserieus koverigteamnietserieus. 

 

get file = 'f:\masterthesis\avo1995_selectievariabelen.sav'. 

*freq plaatshh. 

select if (plaatshh ge 1). 

select if (plaatshh lt 3). 

freq leeftijd plaatshh. 

select if (sekse = 0). 

sort cases by hhnr . 

aggregate outfile = 'f:\masterthesis\avo1995_vader.sav' 
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 /break=hhnr 

 /frespnr=first(respnr) 

 /flft=first(leeftijd) 

 /fopl=first(opleiding) 

 /fpreceptief=first(preceptief) 

 /fserieustekenen=first(serieustekenen) 

 /fnietserieustekenen=first(nietserieustekenen) 

 /fserieusbeeldhouwen=first(serieusbeeldhouwen) 

 /fnietserieusbeeldhouwen=first(nietserieusbeeldhouwen) 

 /fserieustextiel=first(serieustextiel) 

 /fnietserieustextiel=first(nietserieustextiel) 

 /fserieuszingen=first(serieuszingen) 

 /fnietserieuszingen=first(nietserieuszingen) 

 /fserieusinstrument=first(serieusinstrument) 

 /fnietserieusinstrument=first(nietserieusinstrument) 

 /fserieustoneel=first(serieustoneel) 

 /fnietserieustoneel=first(nietserieustoneel) 

 /fserieusfotografie=first(serieusfotografie) 

 /fnietserieusfotografie=first(nietserieusfotografie) 

 /fveldvoetbalserieus=first(veldvoetbalserieus) 

 /fveldvoetbalnietserieus=first(veldvoetbalnietserieus) 

 /fpaardrijdenserieus=first(paardrijdenserieus) 

 /fpaardrijdennietserieus=first(paardrijdennietserieus) 

 /ftennisserieus=first(tennisserieus) 

 /ftennisnietserieus=first(tennisnietserieus) 

 /fzeilenroeienserieus=first(zeilenroeienserieus) 

 /fzeilenroeiennietserieus=first(zeilenroeiennietserieus) 

 /fgolfserieus=first(golfserieus) 

 /fgolfnietserieus=first(golfnietserieus) 

 /fhockeyserieus=first(hockeyserieus) 

 /fhockeynietserieus=first(hockeynietserieus) 

 /fgymserieus=first(gymserieus) 

 /fgymnietserieus=first(gymnietserieus) 

 /fatletiekserieus=first(atletiekserieus) 

 /fatletieknietserieus=first(atletieknietserieus) 

 /foverigatletischserieus=first(overigatletischserieus) 

 /foverigatletischnietserieus=first(overigatletischnietserieus) 

 /foverigteamserieus=first(overigteamserieus) 

 /foverigteamnietserieus=first(overigteamnietserieus) 

 /ftoneelvoorstelling=first(toneelvoorstelling) 

 /fcabaret=first(cabaret) 

 /fklassiekemuziek=first(klassiekemuziek) 
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 /fopera=first(opera) 

 /fballet=first(ballet) 

 /fkunstgalerie=first(kunstgalerie) 

 /fnlmuseum=first(nlmuseum) 

 /fberoep=first(v253). 

exec. 

 

get file = 'f:\masterthesis\avo1995_selectievariabelen.sav'. 

*freq plaatshh. 

select if (plaatshh ge 1). 

select if (plaatshh lt 3). 

freq leeftijd plaatshh. 

select if (sekse = 1). 

sort cases by hhnr . 

aggregate outfile = 'f:\masterthesis\avo1995_moeder.sav' 

 /break=hhnr 

 /mrespnr=first(respnr) 

 /mlft=first(leeftijd) 

 /mopl=first(opleiding) 

 /mpreceptief=first(preceptief) 

 /mserieustekenen=first(serieustekenen) 

 /mnietserieustekenen=first(nietserieustekenen) 

 /mserieusbeeldhouwen=first(serieusbeeldhouwen) 

 /mnietserieusbeeldhouwen=first(nietserieusbeeldhouwen) 

 /mserieustextiel=first(serieustextiel) 

 /mnietserieustextiel=first(nietserieustextiel) 

 /mserieuszingen=first(serieuszingen) 

 /mnietserieuszingen=first(nietserieuszingen) 

 /mserieusinstrument=first(serieusinstrument) 

 /mnietserieusinstrument=first(nietserieusinstrument) 

 /mserieustoneel=first(serieustoneel) 

 /mnietserieustoneel=first(nietserieustoneel) 

 /mserieusfotografie=first(serieusfotografie) 

 /mnietserieusfotografie=first(nietserieusfotografie) 

 /mveldvoetbalserieus=first(veldvoetbalserieus) 

 /mveldvoetbalnietserieus=first(veldvoetbalnietserieus) 

 /mpaardrijdenserieus=first(paardrijdenserieus) 

 /mpaardrijdennietserieus=first(paardrijdennietserieus) 

 /mtennisserieus=first(tennisserieus) 

 /mtennisnietserieus=first(tennisnietserieus) 

 /mzeilenroeienserieus=first(zeilenroeienserieus) 

 /mzeilenroeiennietserieus=first(zeilenroeiennietserieus) 
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 /mgolfserieus=first(golfserieus) 

 /mgolfnietserieus=first(golfnietserieus) 

 /mhockeyserieus=first(hockeyserieus) 

 /mhockeynietserieus=first(hockeynietserieus) 

 /mgymserieus=first(gymserieus) 

 /mgymnietserieus=first(gymnietserieus) 

 /matletiekserieus=first(atletiekserieus) 

 /matletieknietserieus=first(atletieknietserieus) 

 /moverigatletischserieus=first(overigatletischserieus) 

 /moverigatletischnietserieus=first(overigatletischnietserieus) 

 /moverigteamserieus=first(overigteamserieus) 

 /moverigteamnietserieus=first(overigteamnietserieus) 

 /mtoneelvoorstelling=first(toneelvoorstelling) 

 /mcabaret=first(cabaret) 

 /mklassiekemuziek=first(klassiekemuziek) 

 /mopera=first(opera) 

 /mballet=first(ballet) 

 /mkunstgalerie=first(kunstgalerie) 

 /mnlmuseum=first(nlmuseum) 

 /mberoep=first(v253). 

exec. 

 

get file = 'f:\masterthesis\avo1995_kind.sav'. 

 

match files /file = * 

                  /table =  'f:\masterthesis\avo1995_vader.sav' 

                  /table =  'f:\masterthesis\avo1995_moeder.sav' 

                   /by hhnr.    

exec. 

 

*jaar computen 

 

compute jaar=1995. 

 

*hhnr en respnr uniek maken 

 

AUTORECODE VARIABLES=hhnr  

  /INTO hhnr2 

  /PRINT. 

freq hhnr2. 

compute hhnr3 = 199500000 + hhnr2. 

exec. 
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freq hhnr3. 

 

*kunstdisciplens van 8 naar 3 misschien, beeldend, muziek en podium 

 

save outfile = 'f:\masterthesis\avo1995_kindeind.sav' 

 /keep jaar hhnr2 hhnr3 all. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*1983 

 

import 

  FILE='f:\masterthesis\p0722.por'. 

DATASET NAME DataSet3 WINDOW=FRONT. 

 

 

 

 

*actieve cultuurparticipatie 1983 

 

freq ca11 ca12. 

 

recode ca11 (-5 thru -1=sysmis) (else=copy) into tekenen. 

recode ca12 (-5=0) (-1=sysmis) (0=0) (1=1) into instellingtekenen. 

recode ca14 (-5=0) (-1=sysmis) (0=0) (1=1) into leraartekenen. 

recode ca15 (-5=0) (-1=sysmis) (0=0) (1=1) into lidtekenen. 

freq tekenen instellingtekenen leraartekenen lidtekenen. 

compute nietserieustekenen=0. 

if (tekenen=1) & (instellingtekenen=0) & (leraartekenen=0) & (lidtekenen=0) nietserieustekenen=1. 

exec. 

freq nietserieustekenen. 

compute serieustekenen=0. 
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if (instellingtekenen=1) or (leraartekenen=1) or (lidtekenen=1) serieustekenen=1. 

if (instellingtekenen=0) & (leraartekenen=0) & (lidtekenen=0) serieustekenen=2. 

exec. 

freq serieustekenen. 

recode serieustekenen (1=1) (2=0). 

freq serieustekenen. 

 

recode ca21 (-5 thru -1=sysmis) (else=copy) into beeldhouwen. 

recode ca22 (-5=0) (-1=sysmis) (0=0) (1=1) into instellingbeeldhouwen. 

recode ca24 (-5=0) (-1=sysmis) (0=0) (1=1) into leraarbeeldhouwen. 

recode ca25 (-5=0) (-1=sysmis) (0=0) (1=1) into lidbeeldhouwen. 

freq beeldhouwen instellingbeeldhouwen leraarbeeldhouwen lidbeeldhouwen. 

compute nietserieusbeeldhouwen=0. 

if (beeldhouwen=1) & (instellingbeeldhouwen=0) & (leraarbeeldhouwen=0) & (lidbeeldhouwen=0) 

nietserieusbeeldhouwen=1. 

exec. 

freq nietserieusbeeldhouwen. 

compute serieusbeeldhouwen=0. 

if (instellingbeeldhouwen=1) or (leraarbeeldhouwen=1) or (lidbeeldhouwen=1) serieusbeeldhouwen=1. 

if (instellingbeeldhouwen=0) & (leraarbeeldhouwen=0) & (lidbeeldhouwen=0) serieusbeeldhouwen=2. 

exec. 

freq serieusbeeldhouwen. 

recode serieusbeeldhouwen (1=1) (2=0). 

freq serieusbeeldhouwen. 

 

recode ca31 (-5 thru -1=sysmis) (else=copy) into textiel. 

recode ca32 (-5=0) (-1=sysmis) (0=0) (1=1) into instellingtextiel. 

recode ca34 (-5=0) (-1=sysmis) (0=0) (1=1) into leraartextiel. 

recode ca35 (-5=0) (-1=sysmis) (0=0) (1=1) into lidtextiel. 

freq textiel instellingtextiel leraartextiel lidtextiel. 

compute nietserieustextiel=0. 

if (textiel=1) & (instellingtextiel=0) & (leraartextiel=0) & (lidtextiel=0) nietserieustextiel=1. 

exec. 

freq nietserieustextiel. 

compute serieustextiel=0. 

if (instellingtextiel=1) or (leraartextiel=1) or (lidtextiel=1) serieustextiel=1. 

if (instellingtextiel=0) & (leraartextiel=0) & (lidtextiel=0) serieustextiel=2. 

exec. 

freq serieustextiel. 

recode serieustextiel (1=1) (2=0). 

freq serieustextiel. 
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recode ca41 (-5 thru -1=sysmis) (else=copy) into zingen. 

recode ca42 (-5=0) (-1=sysmis) (0=0) (1=1) into instellingzingen. 

recode ca44 (-5=0) (-1=sysmis) (0=0) (1=1) into leraarzingen. 

recode ca45 (-5=0) (-1=sysmis) (0=0) (1=1) into lidzingen. 

freq zingen instellingzingen leraarzingen lidzingen. 

compute nietserieuszingen=0. 

if (zingen=1) & (instellingzingen=0) & (leraarzingen=0) & (lidzingen=0) nietserieuszingen=1. 

exec. 

freq nietserieuszingen. 

compute serieuszingen=0. 

if (instellingzingen=1) or (leraarzingen=1) or (lidzingen=1) serieuszingen=1. 

if (instellingzingen=0) & (leraarzingen=0) & (lidzingen=0) serieuszingen=2. 

exec. 

freq serieuszingen. 

recode serieuszingen (1=1) (2=0). 

freq serieuszingen. 

 

recode ca51 (-5 thru -1=sysmis) (else=copy) into instrument. 

recode ca52 (-5=0) (-1=sysmis) (0=0) (1=1) into instellinginstrument. 

recode ca54 (-5=0) (-1=sysmis) (0=0) (1=1) into leraarinstrument. 

recode ca55 (-5=0) (-1=sysmis) (0=0) (1=1) into lidinstrument. 

freq instrument instellinginstrument leraarinstrument lidinstrument. 

compute nietserieusinstrument=0. 

if (instrument=1) & (instellinginstrument=0) & (leraarinstrument=0) & (lidinstrument=0) nietserieusinstrument=1. 

exec. 

freq nietserieusinstrument. 

compute serieusinstrument=0. 

if (instellinginstrument=1) or (leraarinstrument=1) or (lidinstrument=1) serieusinstrument=1. 

if (instellinginstrument=0) & (leraarinstrument=0) & (lidinstrument=0) serieusinstrument=2. 

exec. 

freq serieusinstrument. 

recode serieusinstrument (1=1) (2=0). 

freq serieusinstrument. 

 

recode ca61 (-5 thru -1=sysmis) (else=copy) into toneel. 

recode ca62 (-5=0) (-1=sysmis) (0=0) (1=1) into instellingtoneel. 

recode ca64 (-5=0) (-1=sysmis) (0=0) (1=1) into leraartoneel. 

recode ca65 (-5=0) (-1=sysmis) (0=0) (1=1) into lidtoneel. 

freq toneel instellingtoneel leraartoneel lidtoneel. 

compute nietserieustoneel=0. 

if (toneel=1) & (instellingtoneel=0) & (leraartoneel=0) & (lidtoneel=0) nietserieustoneel=1. 

exec. 



76 
 

freq nietserieustoneel. 

compute serieustoneel=0. 

if (instellingtoneel=1) or (leraartoneel=1) or (lidtoneel=1) serieustoneel=1. 

if (instellingtoneel=0) & (leraartoneel=0) & (lidtoneel=0) serieustoneel=2. 

exec. 

freq serieustoneel. 

recode serieustoneel (1=1) (2=0). 

freq serieustoneel. 

 

recode ca71 (-5 thru -1=sysmis) (else=copy) into fotografie. 

recode ca72 (-5=0) (-1=sysmis) (0=0) (1=1) into instellingfotografie. 

recode ca74 (-5=0) (-1=sysmis) (0=0) (1=1) into leraarfotografie. 

recode ca75 (-5=0) (-1=sysmis) (0=0) (1=1) into lidfotografie. 

freq fotografie instellingfotografie leraarfotografie lidfotografie. 

compute nietserieusfotografie=0. 

if (fotografie=1) & (instellingfotografie=0) & (leraarfotografie=0) & (lidfotografie=0) nietserieusfotografie=1. 

exec. 

freq nietserieusfotografie. 

compute serieusfotografie=0. 

if (instellingfotografie=1) or (leraarfotografie=1) or (lidfotografie=1) serieusfotografie=1. 

if (instellingfotografie=0) & (leraarfotografie=0) & (lidfotografie=0) serieusfotografie=2. 

exec. 

freq serieusfotografie. 

recode serieusfotografie (1=1) (2=0). 

freq serieusfotografie. 

 

 

*sportparticipatie 1983, skaten, squash, fitness, baseball, golf zitten niet in de dataset, voor 10 sportactiviteiten hebben 

respondenten aangegeven wat ze deden, 

lid vereniging en accomodatie variabelen bepalen of het georganiseerd of niet gaat, lid of sportzaal of gymzaal of 

overdekt zwembad of overdekte ruimte of officieel 

sportterrein = serieus sporten 

 

freq s011. 

compute a1=0. 

compute a2=0. 

compute a3=0. 

compute a4=0. 

compute a5=0. 

compute a6=0. 

compute a7=0. 

compute a8=0. 
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compute a9=0. 

compute a10=0. 

compute a11=0. 

compute a12=0. 

compute a13=0. 

compute a14=0. 

compute a15=0. 

compute a16=0. 

compute a17=0. 

compute a18=0. 

compute a19=0. 

compute a20=0. 

compute a21=0. 

if (s011=1) or (s021=1) or (s031=1) or (s041=1) or (s051=1) or (s061=1) or (s071=1) or (s081=1) or (s091=1) or 

(s101=1) a1=1. 

if (s011=2) or (s021=2) or (s031=2) or (s041=2) or (s051=2) or (s061=2) or (s071=2) or (s081=2) or (s091=2) or 

(s101=2) a2=1. 

if (s011=3) or (s021=3) or (s031=3) or (s041=3) or (s051=3) or (s061=3) or (s071=3) or (s081=3) or (s091=3) or 

(s101=3) a3=1. 

if (s011=4) or (s021=4) or (s031=4) or (s041=4) or (s051=4) or (s061=4) or (s071=4) or (s081=4) or (s091=4) or 

(s101=4) a4=1. 

if (s011=5) or (s021=5) or (s031=5) or (s041=5) or (s051=5) or (s061=5) or (s071=5) or (s081=5) or (s091=5) or 

(s101=5) a5=1. 

if (s011=6) or (s021=6) or (s031=6) or (s041=6) or (s051=6) or (s061=6) or (s071=6) or (s081=6) or (s091=6) or 

(s101=6) a6=1. 

if (s011=8) or (s021=8) or (s031=8) or (s041=8) or (s051=8) or (s061=8) or (s071=8) or (s081=8) or (s091=8) or 

(s101=8) a7=1. 

if (s011=9) or (s021=9) or (s031=9) or (s041=9) or (s051=9) or (s061=9) or (s071=9) or (s081=9) or (s091=9) or 

(s101=9) a8=1. 

if (s011=10) or (s021=10) or (s031=10) or (s041=10) or (s051=10) or (s061=10) or (s071=10) or (s081=10) or 

(s091=10) or (s101=10) a9=1. 

if (s011=11) or (s021=11) or (s031=11) or (s041=11) or (s051=11) or (s061=11) or (s071=11) or (s081=11) or 

(s091=11) or (s101=11) a10=1. 

if (s011=12) or (s021=12) or (s031=12) or (s041=12) or (s051=12) or (s061=12) or (s071=12) or (s081=12) or 

(s091=12) or (s101=12) a11=1. 

if (s011=13) or (s021=13) or (s031=13) or (s041=13) or (s051=13) or (s061=13) or (s071=13) or (s081=13) or 

(s091=13) or (s101=13) a12=1. 

if (s011=14) or (s021=14) or (s031=14) or (s041=14) or (s051=14) or (s061=14) or (s071=14) or (s081=14) or 

(s091=14) or (s101=14) a13=1. 

if (s011=15) or (s021=15) or (s031=15) or (s041=15) or (s051=15) or (s061=15) or (s071=15) or (s081=15) or 

(s091=15) or (s101=15) a14=1. 
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if (s011=16) or (s021=16) or (s031=16) or (s041=16) or (s051=16) or (s061=16) or (s071=16) or (s081=16) or 

(s091=16) or (s101=16) a15=1. 

if (s011=17) or (s021=17) or (s031=17) or (s041=17) or (s051=17) or (s061=17) or (s071=17) or (s081=17) or 

(s091=17) or (s101=17) a16=1. 

if (s011=18) or (s021=18) or (s031=18) or (s041=18) or (s051=18) or (s061=18) or (s071=18) or (s081=18) or 

(s091=18) or (s101=18) a17=1. 

if (s011=19) or (s021=19) or (s031=19) or (s041=19) or (s051=19) or (s061=19) or (s071=19) or (s081=19) or 

(s091=19) or (s101=19) a18=1. 

if (s011=20) or (s021=20) or (s031=20) or (s041=20) or (s051=20) or (s061=20) or (s071=20) or (s081=20) or 

(s091=20) or (s101=20) a19=1. 

if (s011=21) or (s021=21) or (s031=21) or (s041=21) or (s051=21) or (s061=21) or (s071=21) or (s081=21) or 

(s091=21) or (s101=21) a20=1. 

if (s011=22) or (s021=22) or (s031=22) or (s041=22) or (s051=22) or (s061=22) or (s071=22) or (s081=22) or 

(s091=22) or (s101=22) a21=1. 

freq a1 to a21. 

 

do repeat  @sportnietserieus = veldvoetbalnietserieus1 zwemmennietserieus1 badmintonnietserieus1 

zeilenroeiennietserieus1 hardlopennietserieus1  

                        paardrijdennietserieus1 tennisnietserieus1 tafeltnietserieus1 zaalvoetbalnietserieus1 

wielrennennietserieus1 atletieknietserieus1 gymnietserieus1 

                       vechtsportnietserieus1 handbalnietserieus1 hockeynietserieus1 wandelennietserieus1 

volleybalnietserieus1 korfbalnietserieus1 basketbalnietserieus1 

                        schaatsennietserieus1 autosportnietserieus1 

                / @sportserieus = veldvoetbalserieus zwemmenserieus badmintonserieus zeilenroeienserieus hardlopenserieus 

paardrijdenserieus tennisserieus 

                  tafeltserieus zaalvoetbalserieus wielrennenserieus atletiekserieus gymserieus vechtsportserieus 

handbalserieus hockeyserieus wandelenserieus 

            volleybalserieus korfbalserieus basketbalserieus schaatsenserieus autosportserieus 

               /@c1 = a1 to a21. 

compute @sportnietserieus =0. 

compute @sportserieus =0. 

do if (@c1 eq 1). 

compute @sportnietserieus =1. 

if ((s012=1) or (s013=1) 

or (s022=1) or (s023=1) 

or (s032=1) or (s033=1) 

or (s042=1) or (s043=1) 

or (s052=1) or (s053=1) 

or (s062=1) or (s063=1) 

or (s072=1) or (s073=1) 

or (s082=1) or (s083=1) 

or (s092=1) or (s093=1) 
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or (s102=1) or (s103=1))@sportserieus=1. 

end if. 

do if (@sportserieus=1). 

recode @sportnietserieus (1=0). 

end if. 

end repeat. 

freq veldvoetbalnietserieus1 to autosportserieus. 

 

*veldvoetbal, paardrijden, tennis, zeilenroeien, hockey, gym en atletiek apart houden, golf niet in de dataset, daarnaast 

overig atletisch en overig teamsport 

*eerst de nietserieus variabelen een normale naam geven, daarna bij overig atletische sporten een serieuze en 

nietserieuze versie aanmaken 

*onder overig atletisch vallen: zwemmen, badminton, hardlopen, tafeltennis, wielrennen, vechtsport, wandelen, 

schaatsen, autosport, fitness en squash 

*skaten, squash, fitness, baseball zitten niet in de dataset 

*onder overig team sporten vallen: zaalvoetbal, handbal, volleybal, korfbal, basketbal 

 

recode veldvoetbalnietserieus1 (1=1) (0=0) into veldvoetbalnietserieus. 

recode paardrijdennietserieus1 (1=1) (0=0) into paardrijdennietserieus. 

recode tennisnietserieus1 (1=1) (0=0) into tennisnietserieus. 

recode zeilenroeiennietserieus1 (1=1) (0=0) into zeilenroeiennietserieus. 

recode hockeynietserieus1 (1=1) (0=0) into hockeynietserieus. 

recode gymnietserieus1 (1=1) (0=0) into gymnietserieus. 

recode atletieknietserieus1 (1=1) (0=0) into atletieknietserieus. 

execute. 

compute overigatletischnietserieus=0. 

if (zwemmennietserieus1=1) or (badmintonnietserieus1=1) or (hardlopennietserieus1=1) or (tafeltnietserieus1=1) or 

(wielrennennietserieus1=1) 

or (vechtsportnietserieus1=1) or (wandelennietserieus1=1) or (schaatsennietserieus1=1) or (autosportnietserieus1=1) 

overigatletischnietserieus=1. 

execute. 

compute overigatletischserieus=0. 

if (zwemmenserieus=1) or (badmintonserieus=1) or (hardlopenserieus=1) or (tafeltserieus=1) or (wielrennenserieus=1) 

or (vechtsportserieus=1) or (wandelenserieus=1) or (schaatsenserieus=1) or (autosportserieus=1) 

overigatletischserieus=1. 

execute. 

compute overigteamnietserieus=0. 

if (zaalvoetbalnietserieus1=1) or (handbalnietserieus1=1) or (volleybalnietserieus1=1) or (korfbalnietserieus1=1) or 

(basketbalnietserieus1=1) overigteamnietserieus=1. 

execute. 

compute overigteamserieus=0. 
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if (zaalvoetbalserieus=1) or (handbalserieus=1) or (volleybalserieus=1) or (korfbalserieus=1) or (basketbalserieus=1) 

overigteamserieus=1. 

execute. 

freq overigatletischnietserieus overigatletischserieus overigteamnietserieus overigteamserieus. 

 

 

 

*onafhankelijke variabelen 1983 

 

*leeftijd 1-1-1984 

 

freq vv06. 

recode vv06 (6 thru 97=copy) into leeftijd. 

freq leeftijd. 

 

*geslacht 

 

freq vv07. 

recode vv07 (1=0) (2=1) into sekse. 

freq sekse. 

 

*opleiding 1983, 2 variabelen, op01 is de lagere en middelbare school, op02 is lbo mbo hbo (beroepsonderwijs) 

 

*freq op01 op02. 

*freq ow01 ow02. 

*crosstabs /tables op01 by op02. 

*crosstabs /tables ow01 by op01. 

 

*ow01 en ow02 zijn de variabelen voor de respondenten die nog bezig zijn met een opleiding 

 

*compute leeftijd1=0. 

*if (leeftijd le 11) leeftijd1=1. 

*if (leeftijd ge 12 and leeftijd le 15) leeftijd1=2. 

*if (leeftijd ge 16) leeftijd1=3. 

*execute. 

*freq leeftijd1. 

*crosstabs /tables leeftijd1 by op01. 

*execute. 

 

*recode alle opleidingsvariabelen om meteen alle niveaus de goede waarden te geven 

 

recode op01 (1=1) (2=2) (3=3) (4=4) (5=7) (6=0) (else=copy). 
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recode op02 (1=6) (2=5) (3=2) (else=copy). 

recode ow02 (0=1) (1 thru 2=1) (3=2) (4 thru 8=3) (9=5) (10 thru 11=4) (12=6) (13 thru 14=7) (else=copy). 

exec. 

freq op01 op02 ow02. 

 

*opleiding jonger dan 25 jaar is dagonderwijs of max afgerond, 25 jaar en ouder is max afgerond 

 

compute opleiding=0. 

recode opleiding (0=sysmis). 

exec. 

if (leeftijd=5) or (leeftijd=6) or (leeftijd=7) or (leeftijd=8) or (leeftijd=9) or (leeftijd=10) opleiding=1. 

exec. 

do if (leeftijd ge 11 lt 25). 

compute opleiding=max(op01, op02, ow02). 

end if. 

do if (leeftijd ge 25). 

compute opleiding=max(op01, op02). 

end if. 

value labels opleiding 0 'geen lager onderwijs' 1 'lager onderwijs' 2 'lbo - vglo lavo' 3 'vmbo theoretisch' 4 'havo vwo' 5 

'mbo' 6 'hbo' 7 'wo'. 

execute. 

freq opleiding. 

recode opleiding (0 thru 7=copy) (else=sysmis). 

exec. 

freq opleiding. 

 

*receptief 1983 

 

*freq cv01 cv03 cv05 cv07 cv11 cv12. 

 

*klassieke muziek en opera zijn in 1983 ondergebracht in 1 variabele, variabelen zijn verder hetzelfde als in 1995 

minder dan 1x per jaar gaat bij 1x per jaar, want zij hebben het wel ooit een keer gedaan 

 

compute toneelvoorstelling=-2. 

if (cv01=0) toneelvoorstelling=0. 

if (cv01=1) toneelvoorstelling=4. 

if (cv01=2) toneelvoorstelling=3. 

if (cv01=3) toneelvoorstelling=2. 

if (cv01=4) toneelvoorstelling=1. 

if (cv01=5) toneelvoorstelling=1. 

execute. 

freq toneelvoorstelling. 
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recode toneelvoorstelling (0 thru 4=copy) (else=sysmis). 

value labels toneelvoorstelling 0 'nooit' 1 '1x per jaar' 2 '2-3x per jaar' 3 '4-11x per jaar' 4 '1x per maand of vaker'. 

execute. 

freq toneelvoorstelling. 

 

*percentiel score maken, grote verschillen zijn te zien tussen nooit & ooit doen en meerdere malen doen ligt dicht bij 

elkaar 

de variabele houdt op deze manier rekening met de verschillen tussen het aantal keer dat respondenten deelnemen aan 

de activiteiten 

 

rank var=toneelvoorstelling/percent into pton. 

exec. 

freq toneelvoorstelling pton. 

 

compute cabaret=-2. 

if (cv03=0) cabaret=0. 

if (cv03=1) cabaret=4. 

if (cv03=2) cabaret=3. 

if (cv03=3) cabaret=2. 

if (cv03=4) cabaret=1. 

if (cv03=5) cabaret=1. 

execute. 

freq cabaret. 

recode cabaret (0 thru 4=copy) (else=sysmis). 

value labels cabaret 0 'nooit' 1 '1x per jaar' 2 '2-3x per jaar' 3 '4-11x per jaar' 4 '1x per maand of vaker'. 

execute. 

freq cabaret. 

 

rank var=cabaret/percent into pcab. 

exec. 

freq cabaret pcab. 

 

compute opera=-2. 

if (cv05=0) opera=0. 

if (cv05=1) opera=4. 

if (cv05=2) opera=3. 

if (cv05=3) opera=2. 

if (cv05=4) opera=1. 

if (cv05=5) opera=1. 

execute. 

freq opera. 

recode opera (0 thru 4=copy) (else=sysmis). 
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value labels opera 0 'nooit' 1 '1x per jaar' 2 '2-3x per jaar' 3 '4-11x per jaar' 4 '1x per maand of vaker'. 

execute. 

freq opera. 

 

rank var=opera/percent into pope. 

exec. 

freq opera pope. 

 

compute ballet=-2. 

if (cv07=0) ballet=0. 

if (cv07=1) ballet=4. 

if (cv07=2) ballet=3. 

if (cv07=3) ballet=2. 

if (cv07=4) ballet=1. 

if (cv07=5) ballet=1. 

execute. 

freq ballet. 

recode ballet (0 thru 4=copy) (else=sysmis). 

value labels ballet 0 'nooit' 1 '1x per jaar' 2 '2-3x per jaar' 3 '4-11x per jaar' 4 '1x per maand of vaker'. 

execute. 

freq ballet. 

 

rank var=ballet/percent into pbal. 

exec. 

freq ballet pbal. 

 

compute kunstgalerie=-2. 

if (cv11=0) kunstgalerie=0. 

if (cv11=1) kunstgalerie=4. 

if (cv11=2) kunstgalerie=3. 

if (cv11=3) kunstgalerie=2. 

if (cv11=4) kunstgalerie=1. 

if (cv11=5) kunstgalerie=1. 

execute. 

freq kunstgalerie. 

recode kunstgalerie (0 thru 4=copy) (else=sysmis). 

value labels kunstgalerie 0 'nooit' 1 '1x per jaar' 2 '2-3x per jaar' 3 '4-11x per jaar' 4 '1x per maand of vaker'. 

execute. 

freq kunstgalerie. 

 

rank var=kunstgalerie/percent into pkun. 

exec. 
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freq kunstgalerie pkun. 

 

compute nlmuseum=-2. 

if (cv12=0) nlmuseum=0. 

if (cv12=1) nlmuseum=4. 

if (cv12=2) nlmuseum=3. 

if (cv12=3) nlmuseum=2. 

if (cv12=4) nlmuseum=1. 

if (cv12=5) nlmuseum=1. 

execute. 

freq nlmuseum. 

recode nlmuseum (0 thru 4=copy) (else=sysmis). 

value labels nlmuseum 0 'nooit' 1 '1x per jaar' 2 '2-3x per jaar' 3 '4-11x per jaar' 4 '1x per maand of vaker'. 

execute. 

freq nlmuseum. 

 

rank var=nlmuseum/percent into pnlm. 

exec. 

freq nlmuseum pnlm. 

 

*factoranalyse, principal axis factoring, oblimin, plot eigen, listwise, .5 kritieke waarde 

*bij de factoranalyse 1983 van de receptieve cultuuractiviteiten komt met een eigenvalue van 2.5 bij factor 1 (zie de 

eigenvalue plot)  

en minimaal 1,5 punt lager bij alle andere factoren naar voren dat er sprake is van 1 factor 

 

FACTOR 

  /VARIABLES pton pcab pope pbal pkun pnlm 

  /MISSING LISTWISE  

  /ANALYSIS pton pcab pope pbal pkun pnlm 

  /PRINT INITIAL EXTRACTION ROTATION 

  /PLOT EIGEN 

  /FORMAT BLANK(.50) 

  /CRITERIA MINEIGEN(1) ITERATE(25) 

  /EXTRACTION Paf 

  /CRITERIA ITERATE(25) 

  /ROTATION oblimin 

  /METHOD=CORRELATION. 

 

*reliability, leuke alpha, .699, kan niet beter, gewoon een gemiddelde score berekenen in een receptieve 

cultuurvariabele 

 

RELIABILITY 
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  /VARIABLES=pton pcab pope pbal pkun pnlm 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA 

  /STATISTICS=CORR 

  /SUMMARY=TOTAL. 

 

*receptieve cultuurparticipatie gemiddelde score, kan dit? 

 

compute receptief=mean(pton, pcab, pope, pbal, pkun, pnlm). 

execute. 

freq receptief. 

 

*percentiel van de mean variabele 

 

rank var=receptief/percent into preceptief. 

exec. 

freq preceptief. 

 

 

 

 

*rank & match, 1-3 plaatshh = volwassene, 4-5 = kind 

 

rename vars (vv02 = hhnr). 

rename vars (vv01 = respnr). 

rename vars (vv05 = plaatshh). 

exec. 

sort cases by hhnr respnr. 

save outfile = 'f:\masterthesis\avo1983_selectievariabelen.sav' 

 / keep hhnr respnr plaatshh leeftijd sekse opleiding preceptief serieustekenen nietserieustekenen serieusbeeldhouwen 

nietserieusbeeldhouwen 

serieustextiel nietserieustextiel serieuszingen nietserieuszingen serieusinstrument nietserieusinstrument serieustoneel 

nietserieustoneel serieusfotografie 

nietserieusfotografie veldvoetbalserieus veldvoetbalnietserieus paardrijdenserieus paardrijdennietserieus tennisserieus 

tennisnietserieus zeilenroeienserieus 

zeilenroeiennietserieus hockeyserieus hockeynietserieus gymserieus gymnietserieus atletiekserieus atletieknietserieus 

overigatletischserieus overigatletischnietserieus overigteamserieus overigteamnietserieus toneelvoorstelling cabaret 

opera ballet kunstgalerie nlmuseum be03. 

 

get file = 'f:\masterthesis\avo1983_selectievariabelen.sav'. 

*freq plaatshh. 

select if (plaatshh = 4) or (plaatshh=5). 
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select if (leeftijd lt 18). 

freq plaatshh leeftijd. 

compute kopl=opleiding. 

compute klft=leeftijd. 

compute ksekse=sekse. 

compute kpreceptief=preceptief. 

compute kserieustekenen=serieustekenen. 

compute knietserieustekenen=nietserieustekenen. 

compute kserieusbeeldhouwen=serieusbeeldhouwen. 

compute knietserieusbeeldhouwen=nietserieusbeeldhouwen. 

compute kserieustextiel=serieustextiel. 

compute knietserieustextiel=nietserieustextiel. 

compute kserieuszingen=serieuszingen. 

compute knietserieuszingen=nietserieuszingen. 

compute kserieusinstrument=serieusinstrument. 

compute knietserieusinstrument=nietserieusinstrument. 

compute kserieustoneel=serieustoneel. 

compute knietserieustoneel=nietserieustoneel. 

compute kserieusfotografie=serieusfotografie. 

compute knietserieusfotografie=nietserieusfotografie. 

compute kveldvoetbalserieus=veldvoetbalserieus. 

compute kveldvoetbalnietserieus=veldvoetbalnietserieus. 

compute kpaardrijdenserieus=paardrijdenserieus. 

compute kpaardrijdennietserieus=paardrijdennietserieus. 

compute ktennisserieus=tennisserieus. 

compute ktennisnietserieus=tennisnietserieus. 

compute kzeilenroeienserieus=zeilenroeienserieus. 

compute kzeilenroeiennietserieus=zeilenroeiennietserieus. 

compute khockeyserieus=hockeyserieus. 

compute khockeynietserieus=hockeynietserieus. 

compute kgymserieus=gymserieus. 

compute kgymnietserieus=gymnietserieus. 

compute katletiekserieus=atletiekserieus. 

compute katletieknietserieus=atletieknietserieus. 

compute koverigatletischserieus=overigatletischserieus. 

compute koverigatletischnietserieus=overigatletischnietserieus. 

compute koverigteamserieus=overigteamserieus. 

compute koverigteamnietserieus=overigteamnietserieus. 

sort cases by hhnr respnr. 

save outfile = 'f:\masterthesis\avo1983_kind.sav' 

 / keep hhnr respnr klft ksekse kopl kpreceptief kserieustekenen knietserieustekenen kserieusbeeldhouwen 

knietserieusbeeldhouwen kserieustextiel 
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knietserieustextiel kserieuszingen knietserieuszingen kserieusinstrument knietserieusinstrument kserieustoneel 

knietserieustoneel kserieusfotografie 

knietserieusfotografie kveldvoetbalserieus kveldvoetbalnietserieus kpaardrijdenserieus kpaardrijdennietserieus 

ktennisserieus ktennisnietserieus kzeilenroeienserieus 

kzeilenroeiennietserieus khockeyserieus khockeynietserieus kgymserieus kgymnietserieus katletiekserieus 

katletieknietserieus 

koverigatletischserieus koverigatletischnietserieus koverigteamserieus koverigteamnietserieus. 

 

get file = 'f:\masterthesis\avo1983_selectievariabelen.sav'. 

*freq plaatshh. 

select if (plaatshh ge 1). 

select if (plaatshh lt 3). 

freq leeftijd plaatshh. 

select if (sekse = 0). 

sort cases by hhnr . 

aggregate outfile = 'f:\masterthesis\avo1983_vader.sav' 

 /break=hhnr 

 /frespnr=first(respnr) 

 /flft=first(leeftijd) 

 /fopl=first(opleiding) 

 /fpreceptief=first(preceptief) 

 /fserieustekenen=first(serieustekenen) 

 /fnietserieustekenen=first(nietserieustekenen) 

 /fserieusbeeldhouwen=first(serieusbeeldhouwen) 

 /fnietserieusbeeldhouwen=first(nietserieusbeeldhouwen) 

 /fserieustextiel=first(serieustextiel) 

 /fnietserieustextiel=first(nietserieustextiel) 

 /fserieuszingen=first(serieuszingen) 

 /fnietserieuszingen=first(nietserieuszingen) 

 /fserieusinstrument=first(serieusinstrument) 

 /fnietserieusinstrument=first(nietserieusinstrument) 

 /fserieustoneel=first(serieustoneel) 

 /fnietserieustoneel=first(nietserieustoneel) 

 /fserieusfotografie=first(serieusfotografie) 

 /fnietserieusfotografie=first(nietserieusfotografie) 

 /fveldvoetbalserieus=first(veldvoetbalserieus) 

 /fveldvoetbalnietserieus=first(veldvoetbalnietserieus) 

 /fpaardrijdenserieus=first(paardrijdenserieus) 

 /fpaardrijdennietserieus=first(paardrijdennietserieus) 

 /ftennisserieus=first(tennisserieus) 

 /ftennisnietserieus=first(tennisnietserieus) 

 /fzeilenroeienserieus=first(zeilenroeienserieus) 
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 /fzeilenroeiennietserieus=first(zeilenroeiennietserieus) 

 /fhockeyserieus=first(hockeyserieus) 

 /fhockeynietserieus=first(hockeynietserieus) 

 /fgymserieus=first(gymserieus) 

 /fgymnietserieus=first(gymnietserieus) 

 /fatletiekserieus=first(atletiekserieus) 

 /fatletieknietserieus=first(atletieknietserieus) 

 /foverigatletischserieus=first(overigatletischserieus) 

 /foverigatletischnietserieus=first(overigatletischnietserieus) 

 /foverigteamserieus=first(overigteamserieus) 

 /foverigteamnietserieus=first(overigteamnietserieus) 

 /ftoneelvoorstelling=first(toneelvoorstelling) 

 /fcabaret=first(cabaret) 

 /fopera=first(opera) 

 /fballet=first(ballet) 

 /fkunstgalerie=first(kunstgalerie) 

 /fnlmuseum=first(nlmuseum) 

 /fberoep=first(be03). 

exec. 

 

get file = 'f:\masterthesis\avo1983_selectievariabelen.sav'. 

*freq plaatshh. 

select if (plaatshh ge 1). 

select if (plaatshh lt 3). 

freq leeftijd plaatshh. 

select if (sekse = 1). 

sort cases by hhnr . 

aggregate outfile = 'f:\masterthesis\avo1983_moeder.sav' 

 /break=hhnr 

 /mrespnr=first(respnr) 

 /mlft=first(leeftijd) 

 /mopl=first(opleiding) 

 /mpreceptief=first(preceptief) 

 /mserieustekenen=first(serieustekenen) 

 /mnietserieustekenen=first(nietserieustekenen) 

 /mserieusbeeldhouwen=first(serieusbeeldhouwen) 

 /mnietserieusbeeldhouwen=first(nietserieusbeeldhouwen) 

 /mserieustextiel=first(serieustextiel) 

 /mnietserieustextiel=first(nietserieustextiel) 

 /mserieuszingen=first(serieuszingen) 

 /mnietserieuszingen=first(nietserieuszingen) 

 /mserieusinstrument=first(serieusinstrument) 
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 /mnietserieusinstrument=first(nietserieusinstrument) 

 /mserieustoneel=first(serieustoneel) 

 /mnietserieustoneel=first(nietserieustoneel) 

 /mserieusfotografie=first(serieusfotografie) 

 /mnietserieusfotografie=first(nietserieusfotografie) 

 /mveldvoetbalserieus=first(veldvoetbalserieus) 

 /mveldvoetbalnietserieus=first(veldvoetbalnietserieus) 

 /mpaardrijdenserieus=first(paardrijdenserieus) 

 /mpaardrijdennietserieus=first(paardrijdennietserieus) 

 /mtennisserieus=first(tennisserieus) 

 /mtennisnietserieus=first(tennisnietserieus) 

 /mzeilenroeienserieus=first(zeilenroeienserieus) 

 /mzeilenroeiennietserieus=first(zeilenroeiennietserieus) 

 /mhockeyserieus=first(hockeyserieus) 

 /mhockeynietserieus=first(hockeynietserieus) 

 /mgymserieus=first(gymserieus) 

 /mgymnietserieus=first(gymnietserieus) 

 /matletiekserieus=first(atletiekserieus) 

 /matletieknietserieus=first(atletieknietserieus) 

 /moverigatletischserieus=first(overigatletischserieus) 

 /moverigatletischnietserieus=first(overigatletischnietserieus) 

 /moverigteamserieus=first(overigteamserieus) 

 /moverigteamnietserieus=first(overigteamnietserieus) 

 /mtoneelvoorstelling=first(toneelvoorstelling) 

 /mcabaret=first(cabaret) 

 /mopera=first(opera) 

 /mballet=first(ballet) 

 /mkunstgalerie=first(kunstgalerie) 

 /mnlmuseum=first(nlmuseum) 

 /mberoep=first(be03). 

exec. 

 

get file ='f:\masterthesis\avo1983_kind.sav'. 

 

match files /file = * 

                  /table =  'f:\masterthesis\avo1983_vader.sav' 

                  /table =  'f:\masterthesis\avo1983_moeder.sav' 

                   /by hhnr.    

exec. 

 

 

*jaar computen 
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compute jaar=1983. 

 

*hhnr en respnr uniek maken 

 

AUTORECODE VARIABLES=hhnr  

  /INTO hhnr2 

  /PRINT. 

freq hhnr2. 

compute hhnr3 = 19830000000 + hhnr2. 

exec. 

freq hhnr3. 

 

*kunstdisciplens van 8 naar 3 misschien, beeldend, muziek en podium 

 

save outfile = 'f:\masterthesis\avo1983_kindeind.sav' 

 /keep jaar hhnr2 hhnr3 all. 

 

 

 

 

 

*samenvoegen 

 

add files file = 'f:\masterthesis\avo2007_kindeind.sav' /file =  'f:\masterthesis\avo1995_kindeind.sav' /file = 

'f:\masterthesis\avo1983_kindeind.sav' 

/keep all /map. 

save outfile = 'f:\masterthesis\avoalles.sav'. 

 

 

 

 

 

 

 

 

*avo alles bij elkaar 

 

 

GET 

  FILE='f:\masterthesis\avoalles.sav'. 

DATASET NAME DataSet5 WINDOW=FRONT. 
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freq hhnr3. 

 

 

*split file 

 

split file by jaar. 

exec. 

 

*descriptives 

 

desc all. 

 

*actieve cultuurparticipatie onder 3 kopjes brengen, beeldend, muziek en podium 

 

freq kserieustekenen kserieusbeeldhouwen kserieustextiel kserieusfotografie kserieuszingen kserieusinstrument. 

freq fserieustekenen fserieusbeeldhouwen fserieustextiel fserieusfotografie fserieuszingen fserieusinstrument. 

freq mserieustekenen mserieusbeeldhouwen mserieustextiel mserieusfotografie mserieuszingen mserieusinstrument. 

 

compute kbeeldendserieus=0. 

if (kserieustekenen=1) or (kserieusbeeldhouwen=1) or (kserieustextiel=1) or (kserieusfotografie=1) 

kbeeldendserieus=1. 

exec. 

compute kbeeldendnietserieus=0. 

if (knietserieustekenen=1) or (knietserieusbeeldhouwen=1) or (knietserieustextiel=1) or (knietserieusfotografie=1) 

kbeeldendnietserieus=1. 

exec. 

compute kmuziekserieus=0. 

if (kserieuszingen=1) or (kserieusinstrument=1) kmuziekserieus=1. 

exec. 

compute kmuzieknietserieus=0. 

if (knietserieuszingen=1) or (knietserieusinstrument=1) kmuzieknietserieus=1. 

exec. 

 

compute fbeeldendserieus=0. 

if (fserieustekenen=1) or (fserieusbeeldhouwen=1) or (fserieustextiel=1) or (fserieusfotografie=1) fbeeldendserieus=1. 

exec. 

do if missing (fserieustekenen). 

compute fbeeldendserieus=-5. 

end if. 

exec. 

recode fbeeldendserieus (-5=sysmis) (else=copy). 
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exec. 

freq fbeeldendserieus. 

 

compute fbeeldendnietserieus=0. 

if (fnietserieustekenen=1) or (fnietserieusbeeldhouwen=1) or (fnietserieustextiel=1) or (fnietserieusfotografie=1) 

fbeeldendnietserieus=1. 

exec. 

do if missing (fnietserieustekenen). 

compute fbeeldendnietserieus=-5. 

end if. 

exec. 

recode fbeeldendnietserieus (-5=sysmis) (else=copy). 

exec. 

freq fbeeldendnietserieus. 

 

compute fmuziekserieus=0. 

if (fserieuszingen=1) or (fserieusinstrument=1) fmuziekserieus=1. 

exec. 

do if missing (fserieuszingen). 

compute fmuziekserieus=-5. 

end if. 

exec. 

recode fmuziekserieus (-5=sysmis) (else=copy). 

exec. 

freq fmuziekserieus. 

 

compute fmuzieknietserieus=0. 

if (fnietserieuszingen=1) or (fnietserieusinstrument=1) fmuzieknietserieus=1. 

exec. 

do if missing (fnietserieuszingen). 

compute fmuzieknietserieus=-5. 

end if. 

exec. 

recode fmuzieknietserieus (-5=sysmis) (else=copy). 

exec. 

freq fmuzieknietserieus. 

 

compute mbeeldendserieus=0. 

if (mserieustekenen=1) or (mserieusbeeldhouwen=1) or (mserieustextiel=1) or (mserieusfotografie=1) 

mbeeldendserieus=1. 

exec. 

do if missing (mserieustekenen). 
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compute mbeeldendserieus=-5. 

end if. 

exec. 

recode mbeeldendserieus (-5=sysmis) (else=copy). 

exec. 

freq mbeeldendserieus. 

 

compute mbeeldendnietserieus=0. 

if (mnietserieustekenen=1) or (mnietserieusbeeldhouwen=1) or (mnietserieustextiel=1) or (mnietserieusfotografie=1) 

mbeeldendnietserieus=1. 

exec. 

do if missing (mnietserieustekenen). 

compute mbeeldendnietserieus=-5. 

end if. 

exec. 

recode mbeeldendnietserieus (-5=sysmis) (else=copy). 

exec. 

freq mbeeldendnietserieus. 

 

compute mmuziekserieus=0. 

if (mserieuszingen=1) or (mserieusinstrument=1) mmuziekserieus=1. 

exec. 

do if missing (mserieuszingen). 

compute mmuziekserieus=-5. 

end if. 

exec. 

recode mmuziekserieus (-5=sysmis) (else=copy). 

exec. 

freq mmuziekserieus. 

 

compute mmuzieknietserieus=0. 

if (mnietserieuszingen=1) or (mnietserieusinstrument=1) mmuzieknietserieus=1. 

exec. 

do if missing (mnietserieuszingen). 

compute mmuzieknietserieus=-5. 

end if. 

exec. 

recode mmuzieknietserieus (-5=sysmis) (else=copy). 

exec. 

freq mmuzieknietserieus. 

 

*desc again 
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desc all. 

 

*beroepscodes checken 

 

freq fberoep mberoep. 

 

split file off. 

 

 

*variabelen aanmaken voor eerste analyse 

 

freq mopl fopl. 

compute mopl=mopl/7. 

compute fopl=fopl/7. 

exec. 

corr fopl mopl. 

exec. 

compute popl=mean(mopl, fopl). 

exec. 

desc popl. 

 

 

count pbeeldend = fbeeldendserieus fbeeldendnietserieus mbeeldendserieus mbeeldendnietserieus (1). 

freq pbeeldend. 

recode pbeeldend (2 thru 3=1) (else=copy). 

freq pbeeldend. 

 

count pnietbeeldend = fmuziekserieus fmuzieknietserieus fserieustoneel fnietserieustoneel mmuziekserieus 

mmuzieknietserieus mserieustoneel mnietserieustoneel (1). 

freq pnietbeeldend. 

recode pnietbeeldend (2 thru 5=1) (else=copy). 

freq pnietbeeldend 

 

count pmuziek = fmuziekserieus fmuzieknietserieus mmuziekserieus mmuzieknietserieus (1). 

freq pmuziek. 

recode pmuziek (2 thru 4=1) (else=copy). 

freq pmuziek. 

 

count pnietmuziek = fbeeldendserieus fbeeldendnietserieus mbeeldendserieus mbeeldendnietserieus fserieustoneel 

fnietserieustoneel mserieustoneel  

mnietserieustoneel (1). 
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freq pnietmuziek. 

recode pnietmuziek (2 thru 8=1) (else=copy). 

freq pnietmuziek. 

 

count ppodium = fserieustoneel fnietserieustoneel mserieustoneel mnietserieustoneel (1). 

freq ppodium. 

recode ppodium (2 thru 4=1) (else=copy). 

freq ppodium. 

 

count pnietpodium = fmuziekserieus fmuzieknietserieus mmuziekserieus mmuzieknietserieus fbeeldendserieus 

fbeeldendnietserieus mbeeldendserieus  

mbeeldendnietserieus (1). 

freq pnietpodium. 

recode pnietpodium (2 thru 8=1) (else=copy). 

freq pnietpodium. 

 

 

corr fpreceptief mpreceptief. 

compute ppreceptief=mean(fpreceptief, mpreceptief). 

rank var = ppreceptief /rfraction into prec. 

exec. 

freq prec. 

 

 

compute klft=klft-6. 

exec. 

freq klft. 

 

 

count ppaardrijden = fpaardrijdenserieus fpaardrijdennietserieus mpaardrijdenserieus mpaardrijdennietserieus (1). 

exec. 

recode ppaardrijden (2 thru 4=1) (else=copy). 

freq ppaardrijden. 

 

count pexpaardrijdensporthoog = ftennisserieus ftennisnietserieus fzeilenroeienserieus fzeilenroeiennietserieus 

fgolfserieus fgolfnietserieus 

fhockeyserieus fhockeynietserieus fgymserieus fgymnietserieus fatletiekserieus fatletieknietserieus mtennisserieus  

mtennisnietserieus mzeilenroeienserieus mzeilenroeiennietserieus mgolfserieus mgolfnietserieus mhockeyserieus 

mhockeynietserieus mgymserieus  

mgymnietserieus matletiekserieus matletieknietserieus(1). 

freq pexpaardrijdensporthoog. 

recode pexpaardrijdensporthoog (2 thru 30=1) (else=copy). 
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freq pexpaardrijdensporthoog. 

 

count ptennis = ftennisserieus ftennisnietserieus mtennisserieus mtennisnietserieus(1). 

exec. 

recode ptennis (2 thru 4=1) (else=copy). 

freq ptennis. 

 

count pextennissporthoog = fpaardrijdenserieus fpaardrijdennietserieus fzeilenroeienserieus fzeilenroeiennietserieus 

fgolfserieus fgolfnietserieus 

fhockeyserieus fhockeynietserieus fgymserieus fgymnietserieus fatletiekserieus fatletieknietserieus mpaardrijdenserieus 

mpaardrijdennietserieus   

 mzeilenroeienserieus mzeilenroeiennietserieus mgolfserieus mgolfnietserieus mhockeyserieus mhockeynietserieus 

mgymserieus  

mgymnietserieus matletiekserieus matletieknietserieus(1). 

freq pextennissporthoog. 

recode pextennissporthoog (2 thru 30=1) (else=copy). 

freq pextennissporthoog. 

 

count pzeilenroeien = fzeilenroeienserieus fzeilenroeiennietserieus mzeilenroeienserieus mzeilenroeiennietserieus (1). 

exec. 

recode pzeilenroeien (2 thru 4=1) (else=copy). 

freq pzeilenroeien. 

 

count pexzeilenroeiensporthoog = fpaardrijdenserieus fpaardrijdennietserieus ftennisserieus ftennisnietserieus 

fgolfserieus fgolfnietserieus 

fhockeyserieus fhockeynietserieus fgymserieus fgymnietserieus fatletiekserieus fatletieknietserieus mpaardrijdenserieus 

mpaardrijdennietserieus mtennisserieus  

mtennisnietserieus mgolfserieus mgolfnietserieus mhockeyserieus mhockeynietserieus mgymserieus  

mgymnietserieus matletiekserieus matletieknietserieus(1). 

freq pexzeilenroeiensporthoog. 

recode pexzeilenroeiensporthoog (2 thru 30=1) (else=copy). 

freq pexzeilenroeiensporthoog. 

 

count pgolf = fgolfserieus fgolfnietserieus mgolfserieus mgolfnietserieus (1). 

exec. 

recode pgolf (2 thru 4=1) (else=copy). 

freq pgolf. 

 

count pexgolfsporthoog = fpaardrijdenserieus fpaardrijdennietserieus ftennisserieus ftennisnietserieus 

fzeilenroeienserieus fzeilenroeiennietserieus  

fhockeyserieus fhockeynietserieus fgymserieus fgymnietserieus fatletiekserieus fatletieknietserieus mpaardrijdenserieus 

mpaardrijdennietserieus mtennisserieus  
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mtennisnietserieus mzeilenroeienserieus mzeilenroeiennietserieus mhockeyserieus mhockeynietserieus mgymserieus  

mgymnietserieus matletiekserieus matletieknietserieus(1). 

freq pexgolfsporthoog. 

recode pexgolfsporthoog (2 thru 30=1) (else=copy). 

freq pexgolfsporthoog. 

 

count phockey = fhockeyserieus fhockeynietserieus mhockeyserieus mhockeynietserieus (1). 

exec. 

recode phockey (2 thru 4=1) ( else=copy). 

freq phockey. 

 

count pexhockeysporthoog = fpaardrijdenserieus fpaardrijdennietserieus ftennisserieus ftennisnietserieus 

fzeilenroeienserieus fzeilenroeiennietserieus fgolfserieus  

fgolfnietserieus fgymserieus fgymnietserieus fatletiekserieus fatletieknietserieus mpaardrijdenserieus 

mpaardrijdennietserieus mtennisserieus  

mtennisnietserieus mzeilenroeienserieus mzeilenroeiennietserieus mgolfserieus mgolfnietserieus mgymserieus  

mgymnietserieus matletiekserieus matletieknietserieus(1). 

freq pexhockeysporthoog. 

recode pexhockeysporthoog (2 thru 30=1) (else=copy). 

freq pexhockeysporthoog. 

 

count pgym = fgymserieus fgymnietserieus mgymserieus mgymnietserieus (1). 

exec. 

recode pgym (2 thru 4=1) (else=copy). 

freq pgym. 

 

count pexgymsporthoog = fpaardrijdenserieus fpaardrijdennietserieus ftennisserieus ftennisnietserieus 

fzeilenroeienserieus fzeilenroeiennietserieus fgolfserieus fgolfnietserieus 

fhockeyserieus fhockeynietserieus fatletiekserieus fatletieknietserieus mpaardrijdenserieus mpaardrijdennietserieus 

mtennisserieus  

mtennisnietserieus mzeilenroeienserieus mzeilenroeiennietserieus mgolfserieus mgolfnietserieus mhockeyserieus 

mhockeynietserieus 

 matletiekserieus matletieknietserieus(1). 

freq pexgymsporthoog. 

recode pexgymsporthoog (2 thru 30=1) (else=copy). 

freq pexgymsporthoog. 

 

count patletiek = fatletiekserieus fatletieknietserieus matletiekserieus matletieknietserieus (1). 

exec. 

recode patletiek (2 thru 4=1) (else=copy). 

freq patletiek. 
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count pexatletieksporthoog = fpaardrijdenserieus fpaardrijdennietserieus ftennisserieus ftennisnietserieus 

fzeilenroeienserieus fzeilenroeiennietserieus fgolfserieus fgolfnietserieus 

fhockeyserieus fhockeynietserieus fgymserieus fgymnietserieus mpaardrijdenserieus mpaardrijdennietserieus 

mtennisserieus  

mtennisnietserieus mzeilenroeienserieus mzeilenroeiennietserieus mgolfserieus mgolfnietserieus mhockeyserieus 

mhockeynietserieus mgymserieus  

mgymnietserieus (1). 

freq pexatletieksporthoog. 

recode pexatletieksporthoog (2 thru 30=1) (else=copy). 

freq pexatletieksporthoog. 

 

 

count pvoetbal = fveldvoetbalserieus fveldvoetbalnietserieus mveldvoetbalserieus mveldvoetbalnietserieus (1). 

exec. 

recode pvoetbal (2 thru 4=1) (else=copy). 

freq pvoetbal. 

 

count pexvoetbalsportlaag = foverigteamserieus foverigteamnietserieus foverigatletischserieus 

foverigatletischnietserieus   

moverigteamserieus moverigteamnietserieus moverigatletischserieus moverigatletischnietserieus (1). 

freq pexvoetbalsportlaag. 

recode pexvoetbalsportlaag (2 thru 12=1) (else=copy). 

freq pexvoetbalsportlaag. 

 

count poverigatletisch = foverigatletischserieus foverigatletischnietserieus moverigatletischserieus 

moverigatletischnietserieus (1). 

exec. 

recode poverigatletisch (2 thru 4=1) (else=copy). 

freq poverigatletisch. 

 

count pexoverigatletischsportlaag = foverigteamserieus foverigteamnietserieus fveldvoetbalserieus 

fveldvoetbalnietserieus  

moverigteamserieus moverigteamnietserieus mveldvoetbalserieus mveldvoetbalnietserieus (1). 

freq pexoverigatletischsportlaag. 

recode pexoverigatletischsportlaag (2 thru 12=1) (else=copy). 

freq pexoverigatletischsportlaag. 

 

count pteam = foverigteamserieus foverigteamnietserieus moverigteamserieus moverigteamnietserieus (1). 

exec. 

recode pteam (2 thru 4=1) (else=copy). 

freq pteam. 
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count pexteamsportlaag = foverigatletischserieus foverigatletischnietserieus fveldvoetbalserieus fveldvoetbalnietserieus  

 moverigatletischserieus moverigatletischnietserieus mveldvoetbalserieus mveldvoetbalnietserieus (1). 

freq pexteamsportlaag. 

recode pexteamsportlaag (2 thru 12=1) (else=copy). 

freq pexteamsportlaag. 

 

 

compute jaar3=0. 

if (jaar=2007) jaar3=1. 

exec. 

compute jaar2=0. 

if (jaar=1995) jaar2=1. 

exec. 

freq jaar3 jaar2. 

 

 

compute intjaar3popl = jaar3*popl. 

compute intjaar2popl = jaar2*popl. 

exec. 

freq intjaar3popl intjaar2popl. 

 

 

compute intjaar3pbeeldend = jaar3*pbeeldend. 

compute intjaar2pbeeldend = jaar2*pbeeldend. 

compute intjaar3pmuziek = jaar3*pmuziek. 

compute intjaar2pmuziek = jaar2*pmuziek. 

compute intjaar3ppodium = jaar3*ppodium. 

compute intjaar2ppodium = jaar2*ppodium. 

compute intjaar3ppaardrijden = jaar3*ppaardrijden. 

compute intjaar2ppaardrijden = jaar2*ppaardrijden. 

compute intjaar3ptennis = jaar3*ptennis. 

compute intjaar2ptennis = jaar2*ptennis. 

compute intjaar3pzeilenroeien = jaar3*pzeilenroeien. 

compute intjaar2pzeilenroeien = jaar2*pzeilenroeien. 

compute intjaar3pgolf = jaar3*pgolf. 

compute intjaar2pgolf = jaar2*pgolf. 

compute intjaar3phockey = jaar3*phockey. 

compute intjaar2phockey = jaar2*phockey. 

compute intjaar3pgym = jaar3*pgym. 

compute intjaar2pgym = jaar2*pgym. 

compute intjaar3patletiek = jaar3*patletiek. 

compute intjaar2patletiek = jaar2*patletiek. 
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compute intjaar3pvoetbal = jaar3*pvoetbal. 

compute intjaar2pvoetbal = jaar2*pvoetbal. 

compute intjaar3poverigatletisch = jaar3*poverigatletisch. 

compute intjaar2poverigatletisch = jaar2*poverigatletisch. 

compute intjaar3pteam = jaar3*pteam. 

compute intjaar2pteam = jaar2*pteam. 

exec. 

freq intjaar3pbeeldend to intjaar2pteam. 

 

 

*logistic regressions 

 

*afhankelijke cultuur 

kbeeldendserieus kbeeldendnietserieus 

kmuziekserieus kmuzieknietserieus 

kserieustoneel knietserieustoneel 

 

*afhankelijke sport 

kveldvoetbalserieus kveldvoetbalnietserieus 

kpaardrijdenserieus kpaardrijdennietserieus 

ktennisserieus ktennisnietserieus 

kzeilenroeienserieus kzeilenroeiennietserieus 

kgolfserieus kgolfnietserieus 

khockeyserieus khockeynietserieus 

kgymserieus kgymnietserieus 

katletiekserieus katletieknietserieus 

koverigatletischserieus koverigatletischnietserieus 

koverigteamserieus koverigteamnietserieus 

 

*analyse 1 

ksekse 

klft 

popl 

 

*analyse 2 

ksekse 

klft 

popl 

prec 

pbeeldend 

pnietbeeldend 

pmuziek 
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pnietmuziek 

ppodium 

pnietpodium 

ppaardrijden 

pexpaardrijdensporthoog 

ptennis 

pextennissporthoog 

pzeilenroeien 

pexzeilenroeiensporthoog 

pgolf 

pexgolfsporthoog 

phockey 

pexhockeysporthoog 

pgym 

pexgymsporthoog 

patletiek 

pexatletieksporthoog 

pvoetbal 

pexvoetbalsportlaag 

poverigatletisch 

pexoverigatletischsportlaag 

pteam 

pexteamsportlaag 

 

*analyse 3 & 4 

ksekse 

klft 

popl 

jaar3 

jaar2 

intjaar3popl 

intjaar2popl 

pbeeldend 

intjaar3pbeeldend 

intjaar2pbeeldend 

pmuziek 

intjaar3pmuziek 

intjaar2pmuziek 

ppodium 

intjaar3ppodium 

intjaar2ppodium 

ppaardrijden 
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intjaar3ppaardrijden 

intjaar2ppaardrijden 

ptennis 

intjaar3ptennis 

intjaar2ptennis 

pzeilenroeien 

intjaar3pzeilenroeien 

intjaar2pzeilenroeien 

pgolf 

intjaar3pgolf 

intjaar2pgolf 

phockey 

intjaar3phockey 

intjaar2phockey 

pgym 

intjaar3pgym 

intjaar2pgym 

patletiek 

intjaar3patletiek 

intjaar2patletiek 

pvoetbal 

intjaar3pvoetbal 

intjaar2pvoetbal 

poverigatletisch 

intjaar3poverigatletisch 

intjaar2poverigatletisch 

pteam 

intjaar3pteam 

intjaar2pteam 

 

 

 

 

*1 sociale status 

 

LOGISTIC REGRESSION VARIABLES kbeeldendserieus 

  /METHOD=ENTER popl ksekse klft 

  /PRINT=CI(95) 

  /CRITERIA=PIN(0.05) POUT(0.10) ITERATE(20) CUT(0.5). 

 

LOGISTIC REGRESSION VARIABLES kbeeldendnietserieus 

  /METHOD=ENTER popl ksekse klft 
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  /PRINT=CI(95) 

  /CRITERIA=PIN(0.05) POUT(0.10) ITERATE(20) CUT(0.5). 

 

LOGISTIC REGRESSION VARIABLES kmuziekserieus 

  /METHOD=ENTER popl ksekse klft 

  /PRINT=CI(95) 

  /CRITERIA=PIN(0.05) POUT(0.10) ITERATE(20) CUT(0.5). 

 

LOGISTIC REGRESSION VARIABLES kmuzieknietserieus 

  /METHOD=ENTER popl ksekse klft 

  /PRINT=CI(95) 

  /CRITERIA=PIN(0.05) POUT(0.10) ITERATE(20) CUT(0.5). 

 

LOGISTIC REGRESSION VARIABLES kserieustoneel 

  /METHOD=ENTER popl ksekse klft 

  /PRINT=CI(95) 

  /CRITERIA=PIN(0.05) POUT(0.10) ITERATE(20) CUT(0.5). 

 

LOGISTIC REGRESSION VARIABLES knietserieustoneel 

  /METHOD=ENTER popl ksekse klft 

  /PRINT=CI(95) 

  /CRITERIA=PIN(0.05) POUT(0.10) ITERATE(20) CUT(0.5). 

 

LOGISTIC REGRESSION VARIABLES kpaardrijdenserieus 

  /METHOD=ENTER popl ksekse klft 

  /PRINT=CI(95) 

  /CRITERIA=PIN(0.05) POUT(0.10) ITERATE(20) CUT(0.5). 

 

LOGISTIC REGRESSION VARIABLES kpaardrijdennietserieus 

  /METHOD=ENTER popl ksekse klft 

  /PRINT=CI(95) 

  /CRITERIA=PIN(0.05) POUT(0.10) ITERATE(20) CUT(0.5). 

 

LOGISTIC REGRESSION VARIABLES ktennisserieus 

  /METHOD=ENTER popl ksekse klft 

  /PRINT=CI(95) 

  /CRITERIA=PIN(0.05) POUT(0.10) ITERATE(20) CUT(0.5). 

 

LOGISTIC REGRESSION VARIABLES ktennisnietserieus 

  /METHOD=ENTER popl ksekse klft 

  /PRINT=CI(95) 

  /CRITERIA=PIN(0.05) POUT(0.10) ITERATE(20) CUT(0.5). 
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LOGISTIC REGRESSION VARIABLES kzeilenroeienserieus 

  /METHOD=ENTER popl ksekse klft 

  /PRINT=CI(95) 

  /CRITERIA=PIN(0.05) POUT(0.10) ITERATE(20) CUT(0.5). 

 

LOGISTIC REGRESSION VARIABLES kzeilenroeiennietserieus 

  /METHOD=ENTER popl ksekse klft 

  /PRINT=CI(95) 

  /CRITERIA=PIN(0.05) POUT(0.10) ITERATE(20) CUT(0.5). 

 

LOGISTIC REGRESSION VARIABLES kgolfserieus 

  /METHOD=ENTER popl ksekse klft 

  /PRINT=CI(95) 

  /CRITERIA=PIN(0.05) POUT(0.10) ITERATE(20) CUT(0.5). 

 

LOGISTIC REGRESSION VARIABLES kgolfnietserieus 

  /METHOD=ENTER popl ksekse klft 

  /PRINT=CI(95) 

  /CRITERIA=PIN(0.05) POUT(0.10) ITERATE(20) CUT(0.5). 

 

LOGISTIC REGRESSION VARIABLES khockeyserieus 

  /METHOD=ENTER popl ksekse klft 

  /PRINT=CI(95) 

  /CRITERIA=PIN(0.05) POUT(0.10) ITERATE(20) CUT(0.5). 

 

LOGISTIC REGRESSION VARIABLES khockeynietserieus 

  /METHOD=ENTER popl ksekse klft 

  /PRINT=CI(95) 

  /CRITERIA=PIN(0.05) POUT(0.10) ITERATE(20) CUT(0.5). 

 

LOGISTIC REGRESSION VARIABLES kgymserieus 

  /METHOD=ENTER popl ksekse klft 

  /PRINT=CI(95) 

  /CRITERIA=PIN(0.05) POUT(0.10) ITERATE(20) CUT(0.5). 

 

LOGISTIC REGRESSION VARIABLES kgymnietserieus 

  /METHOD=ENTER popl ksekse klft 

  /PRINT=CI(95) 

  /CRITERIA=PIN(0.05) POUT(0.10) ITERATE(20) CUT(0.5). 

 

LOGISTIC REGRESSION VARIABLES katletiekserieus 
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  /METHOD=ENTER popl ksekse klft 

  /PRINT=CI(95) 

  /CRITERIA=PIN(0.05) POUT(0.10) ITERATE(20) CUT(0.5). 

 

LOGISTIC REGRESSION VARIABLES katletieknietserieus 

  /METHOD=ENTER popl ksekse klft 

  /PRINT=CI(95) 

  /CRITERIA=PIN(0.05) POUT(0.10) ITERATE(20) CUT(0.5). 

 

LOGISTIC REGRESSION VARIABLES kveldvoetbalserieus 

  /METHOD=ENTER popl ksekse klft 

  /PRINT=CI(95) 

  /CRITERIA=PIN(0.05) POUT(0.10) ITERATE(20) CUT(0.5). 

 

LOGISTIC REGRESSION VARIABLES kveldvoetbalnietserieus 

  /METHOD=ENTER popl ksekse klft 

  /PRINT=CI(95) 

  /CRITERIA=PIN(0.05) POUT(0.10) ITERATE(20) CUT(0.5). 

 

LOGISTIC REGRESSION VARIABLES koverigatletischserieus 

  /METHOD=ENTER popl ksekse klft 

  /PRINT=CI(95) 

  /CRITERIA=PIN(0.05) POUT(0.10) ITERATE(20) CUT(0.5). 

 

LOGISTIC REGRESSION VARIABLES koverigatletischnietserieus 

  /METHOD=ENTER popl ksekse klft 

  /PRINT=CI(95) 

  /CRITERIA=PIN(0.05) POUT(0.10) ITERATE(20) CUT(0.5). 

 

LOGISTIC REGRESSION VARIABLES koverigteamserieus 

  /METHOD=ENTER popl ksekse klft 

  /PRINT=CI(95) 

  /CRITERIA=PIN(0.05) POUT(0.10) ITERATE(20) CUT(0.5). 

 

LOGISTIC REGRESSION VARIABLES koverigteamnietserieus 

  /METHOD=ENTER popl ksekse klft 

  /PRINT=CI(95) 

  /CRITERIA=PIN(0.05) POUT(0.10) ITERATE(20) CUT(0.5). 
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*2 voorbeeld 

 

LOGISTIC REGRESSION VARIABLES kbeeldendserieus 

  /METHOD=ENTER popl ksekse klft prec pbeeldend pnietbeeldend 

  /PRINT=CI(95) 

  /CRITERIA=PIN(0.05) POUT(0.10) ITERATE(20) CUT(0.5). 

 

LOGISTIC REGRESSION VARIABLES kbeeldendnietserieus 

  /METHOD=ENTER popl ksekse klft prec pbeeldend pnietbeeldend 

  /PRINT=CI(95) 

  /CRITERIA=PIN(0.05) POUT(0.10) ITERATE(20) CUT(0.5). 

 

LOGISTIC REGRESSION VARIABLES kmuziekserieus 

  /METHOD=ENTER popl ksekse klft prec pmuziek pnietmuziek 

  /PRINT=CI(95) 

  /CRITERIA=PIN(0.05) POUT(0.10) ITERATE(20) CUT(0.5). 

 

LOGISTIC REGRESSION VARIABLES kmuzieknietserieus 

  /METHOD=ENTER popl ksekse klft prec pmuziek pnietmuziek 

  /PRINT=CI(95) 

  /CRITERIA=PIN(0.05) POUT(0.10) ITERATE(20) CUT(0.5). 

 

LOGISTIC REGRESSION VARIABLES kserieustoneel 

  /METHOD=ENTER popl ksekse klft prec ppodium pnietpodium 

  /PRINT=CI(95) 

  /CRITERIA=PIN(0.05) POUT(0.10) ITERATE(20) CUT(0.5). 

 

LOGISTIC REGRESSION VARIABLES knietserieustoneel 

  /METHOD=ENTER popl ksekse klft prec ppodium pnietpodium 

  /PRINT=CI(95) 

  /CRITERIA=PIN(0.05) POUT(0.10) ITERATE(20) CUT(0.5). 

 

LOGISTIC REGRESSION VARIABLES kpaardrijdenserieus 

  /METHOD=ENTER popl ksekse klft prec ppaardrijden pexpaardrijdensporthoog 

  /PRINT=CI(95) 

  /CRITERIA=PIN(0.05) POUT(0.10) ITERATE(20) CUT(0.5). 

 

LOGISTIC REGRESSION VARIABLES kpaardrijdennietserieus 

  /METHOD=ENTER popl ksekse klft prec ppaardrijden pexpaardrijdensporthoog 

  /PRINT=CI(95) 

  /CRITERIA=PIN(0.05) POUT(0.10) ITERATE(20) CUT(0.5). 
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LOGISTIC REGRESSION VARIABLES ktennisserieus 

  /METHOD=ENTER popl ksekse klft prec ptennis pextennissporthoog 

  /PRINT=CI(95) 

  /CRITERIA=PIN(0.05) POUT(0.10) ITERATE(20) CUT(0.5). 

 

LOGISTIC REGRESSION VARIABLES ktennisnietserieus 

  /METHOD=ENTER popl ksekse klft prec ptennis pextennissporthoog 

  /PRINT=CI(95) 

  /CRITERIA=PIN(0.05) POUT(0.10) ITERATE(20) CUT(0.5). 

 

LOGISTIC REGRESSION VARIABLES kzeilenroeienserieus 

  /METHOD=ENTER popl ksekse klft prec pzeilenroeien pexzeilenroeiensporthoog 

  /PRINT=CI(95) 

  /CRITERIA=PIN(0.05) POUT(0.10) ITERATE(20) CUT(0.5). 

 

LOGISTIC REGRESSION VARIABLES kzeilenroeiennietserieus 

  /METHOD=ENTER popl ksekse klft prec pzeilenroeien pexzeilenroeiensporthoog 

  /PRINT=CI(95) 

  /CRITERIA=PIN(0.05) POUT(0.10) ITERATE(20) CUT(0.5). 

 

LOGISTIC REGRESSION VARIABLES kgolfserieus 

  /METHOD=ENTER popl ksekse klft prec pgolf pexgolfsporthoog 

  /PRINT=CI(95) 

  /CRITERIA=PIN(0.05) POUT(0.10) ITERATE(20) CUT(0.5). 

 

LOGISTIC REGRESSION VARIABLES kgolfnietserieus 

  /METHOD=ENTER popl ksekse klft prec pgolf pexgolfsporthoog 

  /PRINT=CI(95) 

  /CRITERIA=PIN(0.05) POUT(0.10) ITERATE(20) CUT(0.5). 

 

LOGISTIC REGRESSION VARIABLES khockeyserieus 

  /METHOD=ENTER popl ksekse klft prec phockey pexhockeysporthoog 

  /PRINT=CI(95) 

  /CRITERIA=PIN(0.05) POUT(0.10) ITERATE(20) CUT(0.5). 

 

LOGISTIC REGRESSION VARIABLES khockeynietserieus 

  /METHOD=ENTER popl ksekse klft prec phockey pexhockeysporthoog 

  /PRINT=CI(95) 

  /CRITERIA=PIN(0.05) POUT(0.10) ITERATE(20) CUT(0.5). 

 

LOGISTIC REGRESSION VARIABLES kgymserieus 
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  /METHOD=ENTER popl ksekse klft prec pgym pexgymsporthoog 

  /PRINT=CI(95) 

  /CRITERIA=PIN(0.05) POUT(0.10) ITERATE(20) CUT(0.5). 

 

LOGISTIC REGRESSION VARIABLES kgymnietserieus 

  /METHOD=ENTER popl ksekse klft prec pgym pexgymsporthoog 

  /PRINT=CI(95) 

  /CRITERIA=PIN(0.05) POUT(0.10) ITERATE(20) CUT(0.5). 

 

LOGISTIC REGRESSION VARIABLES katletiekserieus 

  /METHOD=ENTER popl ksekse klft prec patletiek pexatletieksporthoog 

  /PRINT=CI(95) 

  /CRITERIA=PIN(0.05) POUT(0.10) ITERATE(20) CUT(0.5). 

 

LOGISTIC REGRESSION VARIABLES katletieknietserieus 

  /METHOD=ENTER popl ksekse klft prec patletiek pexatletieksporthoog 

  /PRINT=CI(95) 

  /CRITERIA=PIN(0.05) POUT(0.10) ITERATE(20) CUT(0.5). 

 

LOGISTIC REGRESSION VARIABLES kveldvoetbalserieus 

  /METHOD=ENTER popl ksekse klft prec pvoetbal pexvoetbalsportlaag 

  /PRINT=CI(95) 

  /CRITERIA=PIN(0.05) POUT(0.10) ITERATE(20) CUT(0.5). 

 

LOGISTIC REGRESSION VARIABLES kveldvoetbalnietserieus 

  /METHOD=ENTER popl ksekse klft prec pvoetbal pexvoetbalsportlaag 

  /PRINT=CI(95) 

  /CRITERIA=PIN(0.05) POUT(0.10) ITERATE(20) CUT(0.5). 

 

LOGISTIC REGRESSION VARIABLES koverigatletischserieus 

  /METHOD=ENTER popl ksekse klft prec poverigatletisch pexoverigatletischsportlaag 

  /PRINT=CI(95) 

  /CRITERIA=PIN(0.05) POUT(0.10) ITERATE(20) CUT(0.5). 

 

LOGISTIC REGRESSION VARIABLES koverigatletischnietserieus 

  /METHOD=ENTER popl ksekse klft prec poverigatletisch pexoverigatletischsportlaag 

  /PRINT=CI(95) 

  /CRITERIA=PIN(0.05) POUT(0.10) ITERATE(20) CUT(0.5). 

 

LOGISTIC REGRESSION VARIABLES koverigteamserieus 

  /METHOD=ENTER popl ksekse klft prec pteam pexteamsportlaag 

  /PRINT=CI(95) 
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  /CRITERIA=PIN(0.05) POUT(0.10) ITERATE(20) CUT(0.5). 

 

LOGISTIC REGRESSION VARIABLES koverigteamnietserieus 

  /METHOD=ENTER popl ksekse klft prec pteam pexteamsportlaag 

  /PRINT=CI(95) 

  /CRITERIA=PIN(0.05) POUT(0.10) ITERATE(20) CUT(0.5). 

 

 

 

 

*3 interacties popl 

 

LOGISTIC REGRESSION VARIABLES kbeeldendserieus 

  /METHOD=ENTER popl ksekse klft jaar3 jaar2 intjaar3popl intjaar2popl 

  /PRINT=CI(95) 

  /CRITERIA=PIN(0.05) POUT(0.10) ITERATE(20) CUT(0.5). 

 

LOGISTIC REGRESSION VARIABLES kbeeldendnietserieus 

  /METHOD=ENTER popl ksekse klft jaar3 jaar2 intjaar3popl intjaar2popl 

  /PRINT=CI(95) 

  /CRITERIA=PIN(0.05) POUT(0.10) ITERATE(20) CUT(0.5). 

 

LOGISTIC REGRESSION VARIABLES kmuziekserieus 

  /METHOD=ENTER popl ksekse klft jaar3 jaar2 intjaar3popl intjaar2popl 

  /PRINT=CI(95) 

  /CRITERIA=PIN(0.05) POUT(0.10) ITERATE(20) CUT(0.5). 

 

LOGISTIC REGRESSION VARIABLES kmuzieknietserieus 

  /METHOD=ENTER popl ksekse klft jaar3 jaar2 intjaar3popl intjaar2popl 

  /PRINT=CI(95) 

  /CRITERIA=PIN(0.05) POUT(0.10) ITERATE(20) CUT(0.5). 

 

LOGISTIC REGRESSION VARIABLES kserieustoneel 

  /METHOD=ENTER popl ksekse klft jaar3 jaar2 intjaar3popl intjaar2popl 

  /PRINT=CI(95) 

  /CRITERIA=PIN(0.05) POUT(0.10) ITERATE(20) CUT(0.5). 

 

LOGISTIC REGRESSION VARIABLES knietserieustoneel 

  /METHOD=ENTER popl ksekse klft jaar3 jaar2 intjaar3popl intjaar2popl 

  /PRINT=CI(95) 

  /CRITERIA=PIN(0.05) POUT(0.10) ITERATE(20) CUT(0.5). 
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LOGISTIC REGRESSION VARIABLES kpaardrijdenserieus 

  /METHOD=ENTER popl ksekse klft jaar3 jaar2 intjaar3popl intjaar2popl 

  /PRINT=CI(95) 

  /CRITERIA=PIN(0.05) POUT(0.10) ITERATE(20) CUT(0.5). 

 

LOGISTIC REGRESSION VARIABLES kpaardrijdennietserieus 

  /METHOD=ENTER popl ksekse klft jaar3 jaar2 intjaar3popl intjaar2popl 

  /PRINT=CI(95) 

  /CRITERIA=PIN(0.05) POUT(0.10) ITERATE(20) CUT(0.5). 

 

LOGISTIC REGRESSION VARIABLES ktennisserieus 

  /METHOD=ENTER popl ksekse klft jaar3 jaar2 intjaar3popl intjaar2popl 

  /PRINT=CI(95) 

  /CRITERIA=PIN(0.05) POUT(0.10) ITERATE(20) CUT(0.5). 

 

LOGISTIC REGRESSION VARIABLES ktennisnietserieus 

  /METHOD=ENTER popl ksekse klft jaar3 jaar2 intjaar3popl intjaar2popl 

  /PRINT=CI(95) 

  /CRITERIA=PIN(0.05) POUT(0.10) ITERATE(20) CUT(0.5). 

 

LOGISTIC REGRESSION VARIABLES kzeilenroeienserieus 

  /METHOD=ENTER popl ksekse klft jaar3 jaar2 intjaar3popl intjaar2popl 

  /PRINT=CI(95) 

  /CRITERIA=PIN(0.05) POUT(0.10) ITERATE(20) CUT(0.5). 

 

LOGISTIC REGRESSION VARIABLES kzeilenroeiennietserieus 

  /METHOD=ENTER popl ksekse klft jaar3 jaar2 intjaar3popl intjaar2popl 

  /PRINT=CI(95) 

  /CRITERIA=PIN(0.05) POUT(0.10) ITERATE(20) CUT(0.5). 

 

LOGISTIC REGRESSION VARIABLES kgolfserieus 

  /METHOD=ENTER popl ksekse klft jaar3 jaar2 intjaar3popl intjaar2popl 

  /PRINT=CI(95) 

  /CRITERIA=PIN(0.05) POUT(0.10) ITERATE(20) CUT(0.5). 

 

LOGISTIC REGRESSION VARIABLES kgolfnietserieus 

  /METHOD=ENTER popl ksekse klft jaar3 jaar2 intjaar3popl intjaar2popl 

  /PRINT=CI(95) 

  /CRITERIA=PIN(0.05) POUT(0.10) ITERATE(20) CUT(0.5). 

 

LOGISTIC REGRESSION VARIABLES khockeyserieus 

  /METHOD=ENTER popl ksekse klft jaar3 jaar2 intjaar3popl intjaar2popl 
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  /PRINT=CI(95) 

  /CRITERIA=PIN(0.05) POUT(0.10) ITERATE(20) CUT(0.5). 

 

LOGISTIC REGRESSION VARIABLES khockeynietserieus 

  /METHOD=ENTER popl ksekse klft jaar3 jaar2 intjaar3popl intjaar2popl 

  /PRINT=CI(95) 

  /CRITERIA=PIN(0.05) POUT(0.10) ITERATE(20) CUT(0.5). 

 

LOGISTIC REGRESSION VARIABLES kgymserieus 

  /METHOD=ENTER popl ksekse klft jaar3 jaar2 intjaar3popl intjaar2popl 

  /PRINT=CI(95) 

  /CRITERIA=PIN(0.05) POUT(0.10) ITERATE(20) CUT(0.5). 

 

LOGISTIC REGRESSION VARIABLES kgymnietserieus 

  /METHOD=ENTER popl ksekse klft jaar3 jaar2 intjaar3popl intjaar2popl 

  /PRINT=CI(95) 

  /CRITERIA=PIN(0.05) POUT(0.10) ITERATE(20) CUT(0.5). 

 

LOGISTIC REGRESSION VARIABLES katletiekserieus 

  /METHOD=ENTER popl ksekse klft jaar3 jaar2 intjaar3popl intjaar2popl 

  /PRINT=CI(95) 

  /CRITERIA=PIN(0.05) POUT(0.10) ITERATE(20) CUT(0.5). 

 

LOGISTIC REGRESSION VARIABLES katletieknietserieus 

  /METHOD=ENTER popl ksekse klft jaar3 jaar2 intjaar3popl intjaar2popl 

  /PRINT=CI(95) 

  /CRITERIA=PIN(0.05) POUT(0.10) ITERATE(20) CUT(0.5). 

 

LOGISTIC REGRESSION VARIABLES kveldvoetbalserieus 

  /METHOD=ENTER popl ksekse klft jaar3 jaar2 intjaar3popl intjaar2popl 

  /PRINT=CI(95) 

  /CRITERIA=PIN(0.05) POUT(0.10) ITERATE(20) CUT(0.5). 

 

LOGISTIC REGRESSION VARIABLES kveldvoetbalnietserieus 

  /METHOD=ENTER popl ksekse klft jaar3 jaar2 intjaar3popl intjaar2popl 

  /PRINT=CI(95) 

  /CRITERIA=PIN(0.05) POUT(0.10) ITERATE(20) CUT(0.5). 

 

LOGISTIC REGRESSION VARIABLES koverigatletischserieus 

  /METHOD=ENTER popl ksekse klft jaar3 jaar2 intjaar3popl intjaar2popl 

  /PRINT=CI(95) 

  /CRITERIA=PIN(0.05) POUT(0.10) ITERATE(20) CUT(0.5). 
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LOGISTIC REGRESSION VARIABLES koverigatletischnietserieus 

  /METHOD=ENTER popl ksekse klft jaar3 jaar2 intjaar3popl intjaar2popl 

  /PRINT=CI(95) 

  /CRITERIA=PIN(0.05) POUT(0.10) ITERATE(20) CUT(0.5). 

 

LOGISTIC REGRESSION VARIABLES koverigteamserieus 

  /METHOD=ENTER popl ksekse klft jaar3 jaar2 intjaar3popl intjaar2popl 

  /PRINT=CI(95) 

  /CRITERIA=PIN(0.05) POUT(0.10) ITERATE(20) CUT(0.5). 

 

LOGISTIC REGRESSION VARIABLES koverigteamnietserieus 

  /METHOD=ENTER popl ksekse klft jaar3 jaar2 intjaar3popl intjaar2popl 

  /PRINT=CI(95) 

  /CRITERIA=PIN(0.05) POUT(0.10) ITERATE(20) CUT(0.5). 

 

 

 

 

*4 interacties voorbeeld 

 

LOGISTIC REGRESSION VARIABLES kbeeldendserieus 

  /METHOD=ENTER popl ksekse klft jaar3 jaar2 intjaar3popl intjaar2popl pbeeldend intjaar3pbeeldend 

intjaar2pbeeldend 

  /PRINT=CI(95) 

  /CRITERIA=PIN(0.05) POUT(0.10) ITERATE(20) CUT(0.5). 

 

LOGISTIC REGRESSION VARIABLES kbeeldendnietserieus 

  /METHOD=ENTER popl ksekse klft jaar3 jaar2 intjaar3popl intjaar2popl pbeeldend intjaar3pbeeldend 

intjaar2pbeeldend 

  /PRINT=CI(95) 

  /CRITERIA=PIN(0.05) POUT(0.10) ITERATE(20) CUT(0.5). 

 

LOGISTIC REGRESSION VARIABLES kmuziekserieus 

  /METHOD=ENTER popl ksekse klft jaar3 jaar2 intjaar3popl intjaar2popl pmuziek intjaar3pmuziek intjaar2pmuziek 

  /PRINT=CI(95) 

  /CRITERIA=PIN(0.05) POUT(0.10) ITERATE(20) CUT(0.5). 

 

LOGISTIC REGRESSION VARIABLES kmuzieknietserieus 

  /METHOD=ENTER popl ksekse klft jaar3 jaar2 intjaar3popl intjaar2popl pmuziek intjaar3pmuziek intjaar2pmuziek 

  /PRINT=CI(95) 

  /CRITERIA=PIN(0.05) POUT(0.10) ITERATE(20) CUT(0.5). 
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LOGISTIC REGRESSION VARIABLES kserieustoneel 

  /METHOD=ENTER popl ksekse klft jaar3 jaar2 intjaar3popl intjaar2popl ppodium intjaar3ppodium intjaar2ppodium 

  /PRINT=CI(95) 

  /CRITERIA=PIN(0.05) POUT(0.10) ITERATE(20) CUT(0.5). 

 

LOGISTIC REGRESSION VARIABLES knietserieustoneel 

  /METHOD=ENTER popl ksekse klft jaar3 jaar2 intjaar3popl intjaar2popl ppodium intjaar3ppodium intjaar2ppodium 

  /PRINT=CI(95) 

  /CRITERIA=PIN(0.05) POUT(0.10) ITERATE(20) CUT(0.5). 

 

LOGISTIC REGRESSION VARIABLES kpaardrijdenserieus 

  /METHOD=ENTER popl ksekse klft jaar3 jaar2 intjaar3popl intjaar2popl ppaardrijden intjaar3ppaardrijden 

intjaar2ppaardrijden 

  /PRINT=CI(95) 

  /CRITERIA=PIN(0.05) POUT(0.10) ITERATE(20) CUT(0.5). 

 

LOGISTIC REGRESSION VARIABLES kpaardrijdennietserieus 

  /METHOD=ENTER popl ksekse klft jaar3 jaar2 intjaar3popl intjaar2popl ppaardrijden intjaar3ppaardrijden 

intjaar2ppaardrijden 

  /PRINT=CI(95) 

  /CRITERIA=PIN(0.05) POUT(0.10) ITERATE(20) CUT(0.5). 

 

LOGISTIC REGRESSION VARIABLES ktennisserieus 

  /METHOD=ENTER popl ksekse klft jaar3 jaar2 intjaar3popl intjaar2popl ptennis intjaar3ptennis intjaar2ptennis 

  /PRINT=CI(95) 

  /CRITERIA=PIN(0.05) POUT(0.10) ITERATE(20) CUT(0.5). 

 

LOGISTIC REGRESSION VARIABLES ktennisnietserieus 

  /METHOD=ENTER popl ksekse klft jaar3 jaar2 intjaar3popl intjaar2popl ptennis intjaar3ptennis intjaar2ptennis 

  /PRINT=CI(95) 

  /CRITERIA=PIN(0.05) POUT(0.10) ITERATE(20) CUT(0.5). 

 

LOGISTIC REGRESSION VARIABLES kzeilenroeienserieus 

  /METHOD=ENTER popl ksekse klft jaar3 jaar2 intjaar3popl intjaar2popl pzeilenroeien intjaar3pzeilenroeien 

intjaar2pzeilenroeien 

  /PRINT=CI(95) 

  /CRITERIA=PIN(0.05) POUT(0.10) ITERATE(20) CUT(0.5). 

 

LOGISTIC REGRESSION VARIABLES kzeilenroeiennietserieus 

  /METHOD=ENTER popl ksekse klft jaar3 jaar2 intjaar3popl intjaar2popl pzeilenroeien intjaar3pzeilenroeien 

intjaar2pzeilenroeien 
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  /PRINT=CI(95) 

  /CRITERIA=PIN(0.05) POUT(0.10) ITERATE(20) CUT(0.5). 

 

LOGISTIC REGRESSION VARIABLES kgolfserieus 

  /METHOD=ENTER popl ksekse klft jaar3 jaar2 intjaar3popl intjaar2popl pgolf intjaar3pgolf intjaar2pgolf 

  /PRINT=CI(95) 

  /CRITERIA=PIN(0.05) POUT(0.10) ITERATE(20) CUT(0.5). 

 

LOGISTIC REGRESSION VARIABLES kgolfnietserieus 

  /METHOD=ENTER popl ksekse klft jaar3 jaar2 intjaar3popl intjaar2popl pgolf intjaar3pgolf intjaar2pgolf 

  /PRINT=CI(95) 

  /CRITERIA=PIN(0.05) POUT(0.10) ITERATE(20) CUT(0.5). 

 

LOGISTIC REGRESSION VARIABLES khockeyserieus 

  /METHOD=ENTER popl ksekse klft jaar3 jaar2 intjaar3popl intjaar2popl phockey intjaar3phockey intjaar2phockey 

  /PRINT=CI(95) 

  /CRITERIA=PIN(0.05) POUT(0.10) ITERATE(20) CUT(0.5). 

 

LOGISTIC REGRESSION VARIABLES khockeynietserieus 

  /METHOD=ENTER popl ksekse klft jaar3 jaar2 intjaar3popl intjaar2popl phockey intjaar3phockey intjaar2phockey 

  /PRINT=CI(95) 

  /CRITERIA=PIN(0.05) POUT(0.10) ITERATE(20) CUT(0.5). 

 

LOGISTIC REGRESSION VARIABLES kgymserieus 

  /METHOD=ENTER popl ksekse klft jaar3 jaar2 intjaar3popl intjaar2popl pgym intjaar3pgym intjaar2pgym 

  /PRINT=CI(95) 

  /CRITERIA=PIN(0.05) POUT(0.10) ITERATE(20) CUT(0.5). 

 

LOGISTIC REGRESSION VARIABLES kgymnietserieus 

  /METHOD=ENTER popl ksekse klft jaar3 jaar2 intjaar3popl intjaar2popl pgym intjaar3pgym intjaar2pgym 

  /PRINT=CI(95) 

  /CRITERIA=PIN(0.05) POUT(0.10) ITERATE(20) CUT(0.5). 

 

LOGISTIC REGRESSION VARIABLES katletiekserieus 

  /METHOD=ENTER popl ksekse klft jaar3 jaar2 intjaar3popl intjaar2popl patletiek intjaar3patletiek intjaar2patletiek 

  /PRINT=CI(95) 

  /CRITERIA=PIN(0.05) POUT(0.10) ITERATE(20) CUT(0.5). 

 

LOGISTIC REGRESSION VARIABLES katletieknietserieus 

  /METHOD=ENTER popl ksekse klft jaar3 jaar2 intjaar3popl intjaar2popl patletiek intjaar3patletiek intjaar2patletiek 

  /PRINT=CI(95) 

  /CRITERIA=PIN(0.05) POUT(0.10) ITERATE(20) CUT(0.5). 
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LOGISTIC REGRESSION VARIABLES kveldvoetbalserieus 

  /METHOD=ENTER popl ksekse klft jaar3 jaar2 intjaar3popl intjaar2popl pvoetbal intjaar3pvoetbal intjaar2pvoetbal 

  /PRINT=CI(95) 

  /CRITERIA=PIN(0.05) POUT(0.10) ITERATE(20) CUT(0.5). 

 

LOGISTIC REGRESSION VARIABLES kveldvoetbalnietserieus 

  /METHOD=ENTER popl ksekse klft jaar3 jaar2 intjaar3popl intjaar2popl pvoetbal intjaar3pvoetbal intjaar2pvoetbal 

  /PRINT=CI(95) 

  /CRITERIA=PIN(0.05) POUT(0.10) ITERATE(20) CUT(0.5). 

 

LOGISTIC REGRESSION VARIABLES koverigatletischserieus 

  /METHOD=ENTER popl ksekse klft jaar3 jaar2 intjaar3popl intjaar2popl poverigatletisch intjaar3poverigatletisch 

intjaar2poverigatletisch 

  /PRINT=CI(95) 

  /CRITERIA=PIN(0.05) POUT(0.10) ITERATE(20) CUT(0.5). 

 

LOGISTIC REGRESSION VARIABLES koverigatletischnietserieus 

  /METHOD=ENTER popl ksekse klft jaar3 jaar2 intjaar3popl intjaar2popl poverigatletisch intjaar3poverigatletisch 

intjaar2poverigatletisch 

  /PRINT=CI(95) 

  /CRITERIA=PIN(0.05) POUT(0.10) ITERATE(20) CUT(0.5). 

 

LOGISTIC REGRESSION VARIABLES koverigteamserieus 

  /METHOD=ENTER popl ksekse klft jaar3 jaar2 intjaar3popl intjaar2popl pteam intjaar3pteam intjaar2pteam 

  /PRINT=CI(95) 

  /CRITERIA=PIN(0.05) POUT(0.10) ITERATE(20) CUT(0.5). 

 

LOGISTIC REGRESSION VARIABLES koverigteamnietserieus 

  /METHOD=ENTER popl ksekse klft jaar3 jaar2 intjaar3popl intjaar2popl pteam intjaar3pteam intjaar2pteam 

  /PRINT=CI(95) 

  /CRITERIA=PIN(0.05) POUT(0.10) ITERATE(20) CUT(0.5). 
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8.2 Bijlage 2: Scree plots factor analyses 

 
AVO2007 factoranalyse receptieve cultuurparticipatie items 
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AVO1995 factoranalyse receptieve cultuurparticipatie items 
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AVO1983 factoranalyse receptieve cultuurparticipatie items 


