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Voorwoord
“Soms heb je zo goed gekozen dat het je nog steeds verbaast.” (Van Dik Hout, 1998)
Voor u ligt mijn scriptie ter afsluiting van de opleiding Culturele en Maatschappelijke
Vorming (CMV) aan de Haagse Hogeschool.
Na lang uitstel moest ik in het laatste jaar van het VWO toch echt kiezen voor een
vervolgopleiding. Ik twijfelde tussen Kunstgeschiedenis en de PABO, twee heel
verschillende richtingen. Bij de ene opleiding zou ik mijn interesse voor kunst en
cultuur kunnen verdiepen, tot de andere opleiding werd ik aangetrokken door de
vorming en omgang met mensen.
Toen ik mij afvroeg of er niet een middenweg tussen deze twee opleidingen te vinden
was, vertelde een vriendin mij over CMV en ik was gelijk enthousiast. Na het bezoek
aan de open dag was alle twijfel weggenomen en ik heb mij gelijk voor deze opleiding
ingeschreven.
Nu, vier jaar later en bijna afgestudeerd CMV’er, heb ik nog steeds geen spijt van deze
beslissing. Als ik terugkijk op de afgelopen vier jaar, verbaas ik me erover hoe snel die
voorbij zijn gegaan.
Ik heb veel geleerd over het werkveld van CMV, ik heb nieuwe vaardigheden,
competenties, kennis en ambities opgedaan tijdens de projecten en mijn stages én mij
kunnen specialiseren in het domein kunst & cultuur. Dit alles heeft er toe geleid dat ik
deze scriptie geschreven heb.
Maar zonder begeleiding en steun had ik dat niet gekund. Daarom wil ik alle
CMV-docenten bedanken voor de afgelopen vier leerzame jaren.
In het bijzonder bedank ik Mieke Klaver voor haar begeleiding, tijd, feedback, tips en
zetjes in de goede richting tijdens het schrijven van deze scriptie. Ook wil ik Frans
Berkers bedanken voor de leuke en interessante museumbezoeken en zijn hulp en tips
bij deze scriptie.
Daarnaast bedank ik mijn ouders, zij hebben mij altijd in mijn keuzes gestimuleerd en
gesteund. En tot slot gaat mijn dank gaat uit naar mijn vriend Tim en mijn vriendinnen,
voor de momenten van ontspanning gedurende deze drukke periode.

Marieke Peters
Hazerswoude-Dorp, juni 2006
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Inleiding
“Culturele en Maatschappelijke Vorming (CMV) heeft betrekking op het
ondersteunen van mensen bij het zichzelf vormen en bij de vormgeving van hun
maatschappelijke leven. Dat maatschappelijk leven kent vier dimensies: het
economische, het politieke, het sociale en het culturele leven. Bij CMV ligt het
accent op de sociale en culturele dimensie.
Het is zowel voor de individuele burger als voor de samenleving als geheel
belangrijk dat individuen, groepen en organisaties kunnen participeren in en
betrokken blijven bij actuele en toekomstige ontwikkelingen. Participatie aan het
culturele en maatschappelijke leven en het verwerven van competenties daartoe
gaat vaak niet vanzelf. In een aantal gevallen hebben mensen daarbij behoefte
aan professionele ondersteuning, in andere gevallen wordt door anderen,
bijvoorbeeld de overheid, geoordeeld dat professionele ondersteuning wenselijk
en/of noodzakelijk is. Het is de opdracht van CMV om deze ondersteuning vorm
te geven.” (Landelijk Opleidingsoverleg CMV, 1999)
Aanleiding voor het onderwerp
In het eerste jaar van de opleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming heb ik een
theoriewerkstuk geschreven. Het onderwerp van dat werkstuk was ‘eenzaamheid bij
ouderen’. Door het schrijven van dit werkstuk groeide mijn interesse voor de doelgroep
ouderen.
Omdat het aantal ouderen de komende jaren in Nederland zal toenemen, is het een
interessante doelgroep voor activiteiten van de CMV’er.
Vaak krijgt het woord vergrijzing een negatieve weerklank, toch denk ik dat er ook een
hoop kansen liggen bij de doelgroep ouderen. Er ontstaan niet voor niets steeds meer
initiatieven om ouderen bij de maatschappij betrokken te houden, een aantal
voorbeelden: de 50+ beurs, Omroep MAX, HOVO, tijdschriften als Plus Magazine, Zin
en Midi en websites als www.seniorenweb.nl en www.vitaal.nl.
Reden om aan te nemen dat ouderen op dit moment een belangrijke en groeiende
doelgroep is om in te investeren.
In het derde jaar van mijn opleiding heb ik stage gelopen bij het Rijksmuseum van
Oudheden in Leiden. Mijn stage vond plaats binnen de sectie Educatie van de afdeling
Informatie en Dienstverlening. Tijdens mijn stage hield ik me bezig met (educatieve)
activiteiten binnen het museum.
In het kader van deze stage heb ik ook andere musea in Nederland bezocht. Wat mij
opviel was dat veel (educatieve) activiteiten binnen een museum veelal gericht zijn op
kinderen en jongeren. Daarnaast zijn er vaak rondleidingen en lezingen, maar deze zijn
voor zowel studenten, volwassenen als ouderen. Er zijn weinig activiteiten speciaal voor
ouderen en dat terwijl het grootste deel van de museumbezoekers uit ouderen bestaat.
Als reden daarvoor wordt dan ook vaak genoemd dat deze bezoekersgroep toch al naar
musea gaan.
Mede door mijn stage en specialisatie werd ik mij bewust van het belang van musea
voor de samenleving. En realiseerde ik me dat ik graag in de kunst & cultuur sector wil
werken.
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Omdat er al veel is geschreven over kinderen, jongeren en allochtonen als doelgroep
binnen kunst en cultuur, leek het mij een uitdaging om een onderwerp te kiezen waar
nog niet veel over geschreven is.
Bovenstaande was voor mij de aanleiding om ‘ouderen als doelgroep van musea’ als
onderwerp voor mijn afstudeerscriptie te kiezen.
Afbakening van het onderwerp
Omdat de scriptie een uitwerking dient te zijn van een probleem- of vraagstelling die
betrekking heeft op het CMV-werk of op het beroep van de CMV’er, is het onderwerp
‘ouderen als doelgroep van musea’ niet voldoende.
Om het onderwerp aan te laten sluiten bij het CMV-werk of het beroep van de CMV’er
heb ik een centrale vraagstelling geformuleerd.
Vraagstelling
‘Hoe kan de CMV’er binnen musea de cultuurdeelname van ouderen bevorderen?’
Veel ouderen komen al naar musea, dat is waarschijnlijk één van de redenen waarom er
weinig over geschreven is. Maar halen musea wel alles uit de kast om ouderen hun
museum in te krijgen?
Middels deze vraagstelling wil ik bekijken wat de rol van de CMV’er zou kunnen zijn
bij het bevorderen van de culturele participatie van ouderen, in het bijzonder binnen
musea.
Deelvragen
Vanuit bovenstaande vraagstelling ben ik gekomen tot een aantal deelvragen, deze
kunnen mij helpen bij de beantwoording van de centrale vraagstelling.
1. ‘Wat wordt er met cultuur, cultuurparticipatie, museum en cultuureducatie
bedoeld?’
2. ‘Wie worden er onder de doelgroep ouderen verstaan?’
3. ‘Hoe besteden ouderen hedendaags hun vrije tijd?’
4. ‘In hoeverre nemen ouderen deel aan cultuur?’
5. ‘Waar hechten ouderen waarde aan bij een museumbezoek?’
6. ‘In hoeverre zijn er al (educatieve) activiteiten voor ouderen in musea?’
7. ‘Hoe kan de CMV’er de doelgroep ouderen bereiken en motiveren tot
cultuurparticipatie binnen musea?’
Aanpak en opbouw
Om de vraagstelling te beantwoorden heb ik literatuuronderzoek gedaan in boeken,
publicaties, nota’s en tijdschriften. Ook heb ik verschillende websites geraadpleegd. Om
nog meer diepgang te creëren heb ik twee persoonlijke gesprekken gevoerd.
Daarnaast hebben de competenties en ervaringen die ik tijdens de opleiding heb
opgedaan en de scriptiebegeleiding mij geholpen bij de verdere uitwerking van de
vraagstelling.
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De deelvragen hebben betrekking op de indeling van de hoofdstukken.
In het eerste hoofdstuk behandel ik de eerste deelvraag. Om de context van deze scriptie
te verduidelijken zal ik de begrippen ‘cultuur’, ‘cultuurparticipatie’, ‘museum’ en
‘cultuureducatie’ nader toelichten.
In het tweede hoofdstuk zal ik de tweede tot en met de vijfde deelvraag beantwoorden.
Allereerst zal ik in dit hoofdstuk duidelijk de doelgroep ouderen afbakenen, daarna zal
ik aan de hand van een doelgroepanalyse een beeld schetsen van de doelgroep ouderen
en hun vrijetijdsbesteding.
In het tweede deel van dit hoofdstuk onderzoek ik in hoeverre ouderen al actief zijn
binnen de culturele sector en probeer na te gaan wat ouderen belangrijke aspecten en
factoren vinden bij een museumbezoek.
In hoofdstuk 3 ga ik kort in op de zevende deelvraag en geef ik uitgebreid antwoord op
de zesde deelvraag.
In dit hoofdstuk bespreek ik de rol van CMV met betrekking tot het onderwerp ‘ouderen
als doelgroep van musea’. Daarnaast geef ik een voorbeeld van een reeds uitgevoerd
initiatief dat heeft bijgedragen aan de participatie van ouderen binnen musea.
In hoofdstuk 4 zal ik uitgebreid antwoord geven op de zevende deelvraag. Ik zal hier
een methode beschrijven en uitwerken die de CMV’er zou kunnen gebruiken om de
participatie van de doelgroep ouderen binnen musea te bevorderen.
Door middel van de conclusie zal ik deze scriptie afsluiten.
In de conclusie geef ik antwoord op de centrale vraagstelling aan de hand van de
antwoorden op de deelvragen. Ook zal ik in de conclusie eventuele aanbevelingen
opnemen.
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Cultuur als leidraad

Om de context van deze scriptie te verduidelijken zijn er een aantal begrippen die ik in
dit hoofdstuk zal behandelen en uitwerken.
In paragraaf 1.1 zal ik de verschillende betekenissen van het begrip ‘cultuur’
behandelen en ik zal de betekenis van het begrip ‘cultuur’ binnen deze scriptie
uitleggen.
In paragraaf 1.2 ga ik in op het begrip ‘museum’, ik zal hier beschrijven wat er precies
onder een museum wordt verstaan en ik behandel de verschillende typen musea.
Door middel van deze scriptie wil ik onderzoeken in hoeverre ouderen al deelnemen of
participeren binnen cultuur en hoe de CMV’er door middel van educatieve activiteiten
de participatie binnen musea kan bevorderen. Daarom zal ik in de laatste paragraaf de
begrippen ‘cultuurparticipatie’ en ‘cultuureducatie’ nader toelichten. Ook zal ik in deze
paragraaf kort op het huidige cultuurbeleid ingaan.
1.1 Cultuur
1.1.1 Het begrip ‘cultuur’
In het Van Dale woordenboek staat het woord ‘cultuur’ als volgt omschreven:
Cul tuur: (de ~ (v.))
1. (-turen/ -tures) het verbouwen van gewassen => teelt
2. (-turen) geheel van voortbrengselen van een gemeenschap
3. kunst en wetenschap
4. (-turen) kweek: op een voedingsbodem gekweekte micro-organismen
5. stijl
Dat het begrip ‘cultuur’ moeilijk te definiëren is blijkt al uit het feit dat het
woordenboek maar liefst vijf betekenissen voor het woord heeft. Echter niet alle
betekenissen zijn relevant, daarom zal ik de omschrijving bij 2 en 3 nu verder
uitwerken.
Cultuur wordt vaak in één adem genoemd met kunst. Ondanks het feit dat deze twee
begrippen vaak met elkaar gepaard gaan, is er toch een essentieel verschil.
De antropoloog Tylor gaf in 1871 de volgende definitie van cultuur:
“Cultuur is het complexe geheel bestaande uit kennis, geloof, kunst, moraal,
recht, gewoonte en alle andere vaardigheden verworven door de mens als lid van
een samenleving” (Berkers en Henrichs, 2000: 93).
Uit deze definitie kan worden opgemaakt dat kunst een onderdeel is van cultuur.
In de loop der tijd zijn er verschillende opvattingen met betrekking tot cultuur ontstaan.
Ik geef hier een bijna letterlijke weergave van de vier betekenissen van het begrip
‘cultuur’ in relatie tot kunst, die Berkers en Henrichs (2000) onderscheiden:
1. Het klassieke of humanistische cultuurbegrip. Dit oudste begrip ontstond in de
late achttiende eeuw in kringen van de ontwikkelde burgerij. Deze groep
koesterde het cultuurideaal van ‘het Ware, het Goede en het Schone’. Maatstaf
hiervoor was de kunst uit de Griekse en Romeinse Oudheid. Voor kunst golden
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bepaalde voorschriften, steeds terugkerende aspecten waren: verhevenheid, maat
en evenwicht.
2. Het dynamische cultuurideaal. In de negentiende en twintigste eeuw braken
vernieuwende kunstenaars met de geldende klassieke voorschriften. Deze
kunstenaars maakten moderne, vernieuwende kunst typerend voor de
samenleving die aan snelle ontwikkelingen onderhevig was.
3. De sociaal-wetenschappelijke visie op cultuur. In de twintigste eeuw ontstond de
opvatting dat ondanks alle grote verschillen tussen culturen en volken, iedereen
als gelijkwaardig gezien moest worden. Op het gebied van kunst ontstond een
pluralistisch cultuurbegrip, verschillende uitingen van kunst en cultuur konden
naast elkaar bestaan.
4. Massacultuur of populaire cultuur. In de twintigste eeuw kwam men over de
hele wereld via de grammofoon, radio, televisie en film in aanraking met nieuwe
cultuuruitingen. Deze cultuuruitingen ontstonden in Amerika, met als doel te
amuseren en consumeren. Door de invloed van de massacultuur vond
vermenging tussen culturele stijlen plaats, de invloed van reclame en comics is
bijvoorbeeld terug te zien in Pop-Art.
De vier genoemde betekenissen van cultuur zijn weer onder te verdelen in twee
groepen: de smalle of normatieve cultuuropvatting en de brede of descriptieve
cultuuropvatting.
Onder de smalle of normatieve cultuuropvatting vallen het klassieke of humanistische
cultuurbegrip en het dynamische cultuurideaal, omdat beide betekenissen duidelijk
normen geven voor wat onder cultuur wordt verstaan.
Onder de brede of descriptieve cultuuropvatting vallen de pluralistische cultuur en de
massacultuur, omdat binnen deze betekenissen eigenlijk alles tot kunst en cultuur kan
worden benoemd (Berkers en Henrichs, 2000).
De eerste cultuuropvatting wordt ook wel ‘hoge’ cultuur genoemd en de tweede
opvatting wordt ook wel ‘lage’ cultuur genoemd. De grenzen tussen ‘hoge’ en ‘lage’
cultuur staan regelmatig ter discussie. Sommigen beweren dat de grenzen vervagen en
er steeds meer sprake is van cultureel omnivorisme, anderen beweren dat de grenzen
alleen maar scherper worden en zich dat uit in de kwaliteit van kunst.
Berkers en Henrichs (2000) geven het begrip cultuur in navolging van de socioloog
Raymond Williams drie betekenissen:
• Een algemeen proces van intellectuele, geestelijke en esthetische ontwikkeling;
• Een bepaalde manier van leven, van een volk, een periode of een groep;
• De producten van intellectuele en vooral artistieke activiteit.
Ook De Waal (2004) deelt cultuur in naar een smalle en brede opvatting. Onder de
brede opvatting van culturele vorming vallen vormingsprocessen die primair gericht
zijn op verklaring, zingeving en oriëntering van het bestaan.
Onder de smalle opvatting vallen, volgens De Waal, vormingsprocessen die verbonden
zijn met de kunsten en kunstactiviteiten (muziek, beeldende kunst, dans, literatuur,
theater, film, computer-art etc.) en de omgang met de historische en maatschappelijke
context van kunst en cultuur (cultuurhistorie en cultureel erfgoed).

De toekomst verzilvert! De CMV’er als intermediair tussen ouderen en musea

Marieke Peters

7

Culturele en Maatschappelijke Vorming

Haagse Hogeschool

2006

1.1.2 ‘Cultuur’ binnen deze scriptie
Uit het voorgaande blijkt dat de betekenis van het begrip ‘cultuur’ op verschillende
manieren uit te leggen is. Het is daarom van belang dat ik aangeef hoe ik cultuur binnen
deze scriptie definieer.
De centrale vraagstelling van deze scriptie is: ‘Hoe kan de CMV’er binnen musea de
cultuurdeelname van ouderen bevorderen?’. Omdat ik binnen de vraagstelling spreek
van musea, kom ik logischerwijs uit bij de smalle benadering van het begrip ‘cultuur’.
Ook binnen de bestudeerde literatuur wordt het begrip ‘cultuur’ veelal in de smalle
benadering gehanteerd.
Daarom heb ik ervoor gekozen het begrip ‘cultuur’ binnen deze scriptie vanuit de
smalle benadering te hanteren. Onder cultuur versta ik dan het volgende:
• Kunst (traditionele podiumkunsten, beeldende kunst, literatuur en
amateurkunstbeoefening);
• Cultureel erfgoed en cultuurhistorie (musea).
1.2 Het museum
In het Van Dale woordenboek wordt voor ‘museum’ de volgende beschrijving gegeven:
Mu⋅se⋅um (het ~, musea/~s)
1. Gebouw waarin voorwerpen van culturele waarde bijeengebracht zijn en
uitgestald worden.
Het woord museum is afgeleid van het de Griekse term ‘museion’, deze term betekent
‘tempel van de Muzen’. Muzen waren de negen godinnen van de kunsten en
wetenschappen. Het bekendste ‘museion’ was die in Alexandrië (Egypte), dit museum
beschikte over een verzameling aan voorwerpen uit de destijds bekende wereld.
Daarnaast had het ‘museion’ een bibliotheek van ongeveer 700.000 papyrusrollen en
was daarmee de grootste en belangrijkste bibliotheek van de oudheid.
Vorsten, geestelijken en patriciërs konden het zich veroorloven voorwerpen te
verzamelen van kostbare of esthetische waarde, zoals kunstwerken en voorwerpen van
wetenschappelijke of curieuze aard.
In de Renaissance ontstonden de meeste van deze verzamelingen, mede door de
herontdekking van de klassieke cultuur en de toenemende interesse in de kunsten en
wetenschappen. Deze verzamelingen werden nog niet aangeduid met de term museum.
In 1759 opende het eerste museum, zoals wij dat kennen, zijn deuren in Londen onder
de naam British Museum. Het British Museum is tegenwoordig het nationale museum
van het Verenigd Koninkrijk en heeft een van de grootste collecties ter wereld.
Het eerste moderne, openbare museum dat in Nederland werd geopend was het Teylers
Museum in Haarlem (1778).
In de eerste helft van de negentiende eeuw ontstonden verschillende rijksmusea, nadat
het museale bezit onder koning Willem I eigendom werd van de staat. Een aantal
steden, waaronder Rotterdam, Utrecht en Leeuwarden, namen in de tweede helft van de
negentiende eeuw het initiatief een museum op te richten.
In het begin van de twintigste eeuw werden steeds meer particuliere verzamelingen aan
staat of gemeenten nagelaten, dit zorgde ervoor dat het aantal musea snel toenam. Sinds
die tijd had en heeft de overheid nog steeds een belangrijke taak binnen de
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museumwereld voornamelijk op financieel gebied, maar ook met betrekking tot
regelgeving en advisering (De Haan, 1997). In paragraaf 2.3.2 ga ik kort in op het
cultuurbeleid van de overheid.
Volgens het ICOM (the International Council of Museums) heeft een museum de
volgende taken:
“Het verwerven, behouden, wetenschappelijk onderzoeken, presenteren en
informeren met betrekking tot cultuurgoederen voor doeleinden van studie,
educatie of genoegen” (De Haan, 1997).
Conservatoren, producers, educatoren, publieksmedewerkers en vele anderen werken
dagelijks aan de uitvoering van deze taken en presenteren dit aan het publiek door
middel van de museumcollecties, tentoonstellingen, publicaties en aanvullende
activiteiten.
Ik zie een museum als een plaats waar van alles valt te leren en ervaren. Omdat unieke
objecten in levende lijve worden tentoongesteld en het verhaal achter de objecten wordt
verteld, maakt dat het veel interessanter dan wanneer deze op een afbeelding in een
(leer)boek te zien zijn. Daarnaast stellen musea mensen in staat kennis te maken met
kunst en objecten die aan het denken zetten en uitdagen een mening te vormen.
In 2003 telde ons land, volgens het CBS, 828 musea. In 1946 was dit aantal circa 180 en
in 1975 circa 355, dit geeft aan hoe snel het aantal musea de laatste decennia is
toegenomen, in de periode 1945-2003 met bijna 650 (De Haan, 1997).
Onder de musea in Nederland is een grote verscheidenheid. Er zijn musea met een grote
of kleine collectie en de museale collecties lopen uiteen van prehistorisch tot
hedendaags en van gebruiks- tot kunstvoorwerpen. Musea zijn overal in Nederland
terug te vinden, zowel in de grote als in de kleine gemeenten (De Haan, 1997).
Al in 1921 werd er een onderscheid in museale objecten gemaakt, de Rijkscommissie
voor het museumwezen deelde de objecten in drie categorieën in: voorwerpen van
uitstekende kunstwaarde, van kunsthistorische waarde en van historisch belang. Maar
omdat sommige musea verschillende soorten, maar ook andere soorten objecten
bezitten, was deze indeling niet praktisch.
Tegenwoordig onderscheidt het CBS musea naar een zestal typen:
1. Beeldende kunst, zowel oude, moderne als hedendaagse kunstvoorwerpen;
2. Geschiedenis, objecten die de geschiedenis van een land, streek of dorp
weergeven;
3. Natuurlijke historie, objecten die de geschiedenis van de biologie weergeven;
4. Bedrijf en techniek, objecten uit de geschiedenis van de wetenschap en
bedrijfstakken;
5. Volkenkunde, objecten uit niet-westerse culturen;
6. Gemengde collectie.
(De Haan, 1997: 29)
In tabel 1.1 is te zien hoe het aantal musea over deze verschillende typen is verdeeld.
Uit de tabel is op te maken dat het aantal musea met een historische collectie de helft
van het aandeel heeft (51,1 %). Op de tweede plaats komen de technische musea met
26,2 % en de kunstmusea staan met 14,3 % op de derde plaats (statline.cbs.nl,
geraadpleegd maart 2006).
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Tabel 1.1 aantal musea in Nederland, naar de aard van de collectie, 2003

Bron: CBS (Kerncijfers musea, bezoekers, personeel)

Binnen deze scriptie zal ik zoveel mogelijk over musea in het algemeen spreken.
Wanneer ik specifiek inga op typen musea, zijn dat kunstmusea en historische musea.
De reden daarvoor is dat deze typen musea het best aansluiten bij de definitie van
cultuur die ik binnen deze scriptie hanteer.
1.3 Participatie
1.3.1 Cultuurparticipatie
Participatie is een ander woord voor deelname. Binnen Culturele en Maatschappelijke
Vorming staat participatie voor het deelnemen aan het maatschappelijke leven. De
CMV’er houdt zich bezig met de bevordering en ondersteuning van participatie van
individuen en groepen binnen de samenleving. Cultuurparticipatie betekent: deelname
aan het culturele leven en niet-professionele bemoeienis met de kunsten (Berkers en
Henrichs, 2000: 97). De CMV’er is in dit geval behulpzaam bij het zinvol invullen van
de vrije tijd en vormgeven van het culturele leven (Spierts, 1998: 48).
Cultuurparticipatie kan op twee niveaus plaatsvinden, de actieve en de receptieve.
Onder actieve cultuurparticipatie wordt het zelf beoefenen of maken van kunst verstaan.
Onder receptieve cultuurparticipatie wordt het luisteren en kijken naar kunst verstaan.
Binnen de cultuurparticipatie in Nederland hebben zich de afgelopen decennia een
aantal ontwikkelingen voorgedaan.
Belangstelling voor beeldende kunst, podiumkunsten en cultureel erfgoed gaat vaak
gepaard met een hoog opleidingsniveau. Ondanks het feit dat de overheid
cultuurspreiding de laatste decennia hoog op de agenda heeft staan, zijn de verschillen
tussen hoog en laag opgeleiden in cultuurparticipatie niet afgenomen. De meerderheid
van het publiek is nog altijd hoog opgeleid.
Jongeren tonen weinig interesse voor cultuur, zij kijken liever televisie of gaan naar de
bioscoop, discotheek of popconcerten. Het zijn voornamelijk de ouderen bij wie de
belangstelling voor traditionele cultuur is toegenomen. Naar mijn mening is dat in het
kader van deze scriptie een belangrijk gegeven.
Doordat allochtonen met andere culturele tradities en expressievormen zijn opgevoed en
daarnaast vaak een lager opleidingsniveau hebben, hebben zij vaker een achterstand in
cultuurparticipatie (Van den Broek en De Haan, 2000).
Het aanbod aan kunst en erfgoed is de laatste decennia sterk toegenomen. Naar men
verwachtte zou met het stijgen van het opleidingspeil ook de cultuurparticipatie
toenemen. Helaas is dit niet het geval, reden daarvoor is dat er in de afgelopen jaren,
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mede door de welvaartsgroei, steeds meer vormen van vrijtijdsbesteding bij zijn
gekomen waar cultuur mee moet concurreren (Van den Broek en De Haan, 2000).
De daling in cultuurparticipatie is vooral te zien bij de amateurkunstbeoefening en het
aantal mensen dat (literatuur) leest. De interesse voor ballet en toneel nam niet toe, maar
bleef wel stabiel. De belangstelling voor musea is echter wel gegroeid, maar zit op dit
moment in een lichte daling (Van den Broek en De Haan, 2000).
Aangezien deze laatste ontwikkeling interessant is, ga ik hier nog even kort op in.
Het aantal museumbezoeken is na de Tweede Wereldoorlog flink gestegen, zowel
absoluut als gemiddeld per inwoner. In 1946 was het aantal museumbezoeken ruim
twee miljoen, in 1980 was dit aantal al gestegen naar ruim veertien miljoen. Halverwege
de jaren negentig bereikte het aantal museumbezoeken de piek van 23 miljoen om
vervolgens een lichte daling in te zetten (De Haan, 1997). In 1997 stond het aantal
museumbezoeken op ruim twintig miljoen en de laatste cijfers uit 2003 geven een aantal
van ruim negentien miljoen (statline.cbs.nl, geraadpleegd maart 2006).
Ongeveer een derde van de bevolking bezoekt jaarlijks een museum (Van den Broek en
De Haan, 2000). In tabel 1.2 is te zien hoe het aantal museumbezoeken over de
verschillende typen musea is verdeeld (hierbij zijn ook de buitenlandse bezoekers
meegeteld).
Tabel 1.2 Totaal aantal museumbezoeken in Nederland, naar de aard van de collectie, 2003

Bron: CBS (Kerncijfers musea, bezoekers, personeel)

Wanneer tabel 1.1 en tabel 1.2 worden vergeleken, kan geconcludeerd worden dat de
gemengde musea naar verhouding het meest bezocht worden (ruim 43 %), op de tweede
plaats komen de kunstmusea (ruim 19 %). Opvallend is dat de historische en technische
musea in verhouding het minst bezocht worden (circa 5 %) (statline.cbs.nl,
geraadpleegd maart 2006).
In hoofdstuk 2 zal ik nog verder op dit onderwerp ingaan door te bekijken in hoeverre
ouderen musea bezoeken.
1.3.2 Cultuureducatie
Bij educatie gaat het om leren. Leren betekent kennis, vaardigheden en houdingen
verwerven en ontwikkelen. Deze kennis, vaardigheden en houdingen heeft men nodig
om in de maatschappij te functioneren. Binnen Culturele en Maatschappelijke Vorming
gaat het om leren in de vrije tijd.
Leren met betrekking tot kunst en cultuur wordt cultuureducatie genoemd.
Cultuureducatie draagt bij aan cultuurparticipatie. Net als bij cultuurparticipatie zijn er
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ook binnen cultuureducatie verschillende niveaus te onderscheiden, naast de actieve en
de receptieve is er binnen cultuureducatie ook de reflectieve. Onder reflectieve
cultuureducatie wordt het lezen, nadenken en discussiëren over kunst verstaan.
De Waal (2004) geeft een mooie omschrijving van culturele vorming:
“Een oefening in de kracht van verbeelding, in spelen met het bestaan en de
vormgeving ervan, in ontwikkeling van smaak en gevoel voor schoonheid”.
Bij cultuureducatie gaat het om leren over kunst en cultuur, daarnaast kunnen kunst en
cultuur ook als middel worden ingezet om iets te leren.
1.3.3 Cultuurbeleid
De Nederlandse overheid steunt verschillende soorten culturele instellingen door middel
van subsidies. De toekenningen en afwijzingen van subsidieaanvragen en het beleid dat
gevoerd wordt, geeft het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen weer in
de cultuurnota. In de huidige cultuurnota 2005-2008 ‘Meer dan de som’ gaat veel
aandacht uit naar culturele diversiteit. Culturele instellingen worden gestimuleerd om
doelgroepactiviteiten (waaronder culturele diversiteit) te programmeren. Deze
activiteiten zijn gericht op speciaal aanbod voor nieuwe publieksgroepen, op bijzondere
plekken, het bieden van educatieve begeleiding en de marketing van nieuwe
publieksgroepen.
In de nota komt naar voren dat musea in hun subsidie voor de periode 2005-2008 met
2,5 % worden gekort. Steun voor cultuureducatie krijgen de musea via het project
Cultuur en School en het Actieplan Cultuurbereik. Het project Cultuur en School
stimuleert samenwerking tussen basisscholen en culturele instellingen.
Met het Actieplan Cultuurbereik betalen gemeenten en provincies mee aan speciale
programma’s om nieuwe publieksgroepen bij kunst en cultuur te betrekken.
Interessant is dat onder deze nieuwe publieksgroepen zowel jongeren als allochtonen,
maar ook 55-plussers worden verstaan.
Daarnaast is er een aparte nota voor museumbeleid, waarvan de huidige, ‘Bewaren om
teweeg te brengen’, is verschenen in december 2005. Door middel van deze nota geeft
Medy van der Laan (staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) haar visie
op de maatschappelijke opdracht voor musea en zij beoogt voorwaarden te scheppen
waaronder de musea zo goed mogelijk kunnen inspelen op veranderingen in de
samenleving.
Van der Laan ziet cultuur- en kennisoverdracht als de belangrijkste maatschappelijke rol
van musea. De continue taak van musea omvat het verwerven, beheren en behouden van
de (rijks)collecties. De bewegende taak van musea ligt, volgens Van der Laan, op het
gebied van profilering, diversiteit, educatie, doelgroepgericht werken en samenwerking.
Van der Laan noemt in de nota een aantal, in het kader van deze scriptie, belangrijke
ontwikkelingen voor musea:
• Van der Laan benadrukt dat de competitie om de vrije tijd ook speelt bij de
vergrijzende bevolking, zij zegt daarover: “hoewel veel hoog opgeleide senioren
na hun pensioen over meer vrije tijd kunnen beschikken zal het museumbezoek
daardoor naar verwachting niet stijgen”.
• Als kracht noemt Van der Laan de menselijke factor van musea. Kenmerkend
voor museumbezoekers is dat zij niet alleen op zoek zijn naar vermaak, maar
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ook naar ontwikkeling, kennis en informatie door middel van persoonlijke
interactie.
En één van de belemmeringen die in de nota wordt genoemd, is dat musea nog
weinig doelgroepgericht werken en zich vaak onvoldoende verdiepen in wat het
(potentiële) publiek beweegt.

Op dit moment is het gratis toegankelijk maken van de rijksmusea een actueel
onderwerp binnen de overheid. Aan de ene kant worden argumenten genoemd dat dit
drempelverlagend zou werken, de cultuurdeelname zou stijgen en de creativiteit
bevorderen. Aan de andere kant zijn er argumenten dat bezoekers moeten begrijpen dat
kunst en erfgoed waardevol is en dat er betaald moet worden om musea in stand te
houden. Medy van der Laan ziet niets in het voorstel, zij denkt dat het museumbezoek
en cultuurdeelname hierdoor niet zullen toenemen.
1.4 Samenvatting
Het begrip cultuur kent verschillende betekenissen. Binnen deze scriptie gebruik ik de
smalle benadering van het begrip ‘cultuur’. Ik versta daaronder: kunst (traditionele
podiumkunsten, beeldende kunst, literatuur en amateurkunstbeoefening), cultureel
erfgoed en cultuurhistorie (musea).
Een museum is een gebouw waarin voorwerpen van culturele waarde bijeengebracht
zijn en uitgestald worden. Musea houden zich bezig met het verwerven, behouden,
wetenschappelijk onderzoeken, presenteren en informeren met betrekking tot
cultuurgoederen voor doeleinden van studie, educatie of genoegen.
Op basis van hun collectie worden musea ingedeeld naar één van de zes typen musea.
Historische, technische en kunstmusea hebben het grootste aandeel binnen de
Nederlandse musea.
Participatie betekent deelname. De CMV’er houdt zich bezig met de bevordering en
ondersteuning van participatie van individuen en groepen binnen de samenleving.
Cultuurparticipatie betekent: deelname aan het culturele leven en niet-professionele
bemoeienis met de kunsten.
Cultuurparticipatie kan op twee niveaus plaatsvinden, onder actieve cultuurparticipatie
wordt het zelf beoefenen of maken van kunst verstaan. Onder receptieve
cultuurparticipatie wordt het luisteren en kijken naar kunst verstaan, waaronder ook het
bezoek aan musea.
Cultuureducatie draagt bij aan cultuurparticipatie. Met cultuureducatie wordt het leren
met betrekking tot kunst en cultuur bedoeld. Naast het actieve en receptieve niveau is er
binnen cultuureducatie ook het reflectieve niveau. Onder reflectieve cultuureducatie
wordt het lezen, nadenken en discussiëren over kunst verstaan.
Vanuit de Nederlandse overheid gaat veel aandacht uit naar cultuurparticipatie en
cultuureducatie, culturele instellingen die aan deze twee aspecten extra aandacht
besteden worden vanuit de overheid gesubsidieerd.
Daarnaast is er apart aandacht voor musea. Extra aandacht gaat in de huidige nota uit
naar de publieksfactor van musea en educatie voor verschillende (potentiële)
doelgroepen. En dat is een belangrijk gegeven voor de vraag die ik met deze scriptie
beoog te beantwoorden.
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Ouderen als doelgroep

De samenstelling van de Nederlandse bevolking is aan het veranderen. Een belangrijke
ontwikkeling is de vergrijzing of zoals anderen, die het positief bekijken, de
verzilvering noemen. Deze ontwikkeling houdt in dat het aantal ouderen in Nederland
toeneemt.
In dit hoofdstuk maak ik een doelgroepanalyse die een beeld geeft van de doelgroep
ouderen. Deze analyse zal ik nodig hebben voor het verdere verloop van deze scriptie,
waarin ik inga op de vraag wat een CMV’er kan doen om de cultuurdeelname van
ouderen te bevorderen.
In paragraaf 2.1 zal ik ingaan op de afbakening van de doelgroep ouderen. Ook geef ik
in deze paragraaf een beschrijving van de demografische ontwikkelingen en enkele
andere interessante kenmerken van ouderen in Nederland.
Omdat de CMV’er zijn doelgroep (klanten of deelnemers) over het algemeen stimuleert
zich in de vrije tijd te vormen en musea veelal in de vrije tijd worden bezocht, is het
belangrijk om te weten hoe deze doelgroep de vrije tijd besteedt. In paragraaf 2.2
besteed ik aandacht aan de vrijetijdsbesteding en in paragraaf 2.3 ga ik in op de
cultuurparticipatie van ouderen.
2.1 Ouderen in Nederland
2.1.1 Wie vallen er onder de groep ouderen?
In verschillende Nederlandse literatuur wordt gesproken over ouderen, ook wel
senioren, wanneer men de leeftijd van 55 jaar of ouder heeft bereikt.
In sommige gevallen wordt ook wel de grens van 50 jaar gebruikt, aangezien na het
bereiken van deze leeftijd de arbeidsdeelname afneemt en men over meer vrije tijd
beschikt. Binnen deze scriptie ligt de leeftijdsgrens over het algemeen bij 55 jaar,
wanneer de leeftijdsgrens bij 50 jaar ligt zal ik dat aangeven.
Ondanks deze leeftijdsafbakening moet duidelijk worden gemaakt dat de doelgroep
ouderen niet te generaliseren is, net als de groep jongeren is de groep ouderen geen
homogene doelgroep.
Wat de doelgroep bindt is hun leeftijd, hierbij moet worden opgemerkt dat ouderen in
het algemeen juist niet expliciet op hun leeftijd wensen te worden aangesproken
(behalve wanneer hen dit financieel voordeel biedt, bijvoorbeeld met het openbaar
vervoer). Uit onderzoek (‘Leeftijd’, 1994; Trendbox) is gebleken dat ouderen zich
gemiddeld genomen ruim tien jaar jonger voelen en ze vinden zichzelf er vijf jaar jonger
uitzien (Hielkema en Kuyer, 1995).
Daarbij wil ik opmerken dat, bij het ontwikkelen van activiteiten voor de doelgroep
ouderen, de leeftijd minder van belang is en het meer als richtlijn dient. In hoofdstuk 4
zal ik verder ingaan op de segmentatie van de doelgroep ouderen met betrekking tot het
ontwikkelen van een (educatieve) activiteit.
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2.1.2 Demografische ontwikkelingen
Door de geboortegolf (babyboom) na de Tweede Wereldoorlog is de Nederlandse
bevolkingsomvang sterk toegenomen. In 1946 werden er 284.000 kinderen geboren, in
de jaren daarna stabiliseerde dit aantal tot 230.000 kinderen per jaar. Lange tijd had de
leeftijdsopbouw in Nederland de vorm van een piramide, een groot aantal jongeren
tegenover een klein aantal ouderen.
Sinds de jaren zeventig is er een terugloop in het geboortecijfer, mede door de invloed
van het feminisme, de anticonceptiepil en het weinig rooskleurige toekomstperspectief
beperken steeds meer (echt)paren zich tot één of twee nakomelingen. In 1973 daalde het
aantal geboorten tot een laagterecord van 173.000, met als gevolg een stijging van de
gemiddelde leeftijd (Hielkema en Kuyer, 1995).
In 1970 telde Nederland bijna 13 miljoen inwoners, in 2000 was dit aantal ruim 15,9
miljoen. De totale Nederlandse bevolking is in de periode tussen 1970 en 2000 met
ongeveer 22 % toegenomen. In diezelfde periode is het aantal 55-plussers met maar
liefst 48 % gestegen van 2,5 miljoen naar 3,7 miljoen.
Naar verwachting zullen er in 2030 ongeveer 6 miljoen mensen van 55 jaar of ouder
zijn. Dat betekent een toename van ruim 60 % voor de komende jaren (de Klerk, 2001).
In 2003 waren er ongeveer vier miljoen inwoners van Nederland 55 jaar of ouder, dat is
bijna een kwart van de totale bevolking. In 2030 zal ongeveer 35 % van de totale
bevolking 55-plusser zijn.
In tabel 2.1 (zie bijlage 1) is te zien hoe de groep 55-plussers is samengesteld naar
leeftijd en geslacht.
Op dit moment groeien de groepen 55-64 jarigen en 80-plussers. In het jaar 2010 zal er
echter versneld een toename van de groep 65-69 jarigen zijn. Oorzaak hiervan is dat in
dat jaar de eerste babyboomers de leeftijd van 65 naderen.
Ook zal het aandeel mannen boven de 55 jaar de komende jaren sterk toenemen. Dat
komt enerzijds doordat mannen de achterstand op het gebied van levensverwachting aan
het inhalen zijn op de vrouwen, anderzijds doordat de mannen geboren na de Tweede
Wereldoorlog niet of nauwelijks te maken hebben gehad met grote calamiteiten in de
vorm van oorlogen (Hielkema en Kuyer, 1995).
Omdat de groep ouderen toeneemt, zal de vraag naar diensten en producten afgestemd
op deze groep toenemen. Voor CMV is dit een interessante ontwikkeling, want dit biedt
nieuwe kansen en mogelijkheden binnen het werkveld.
Een meerderheid van de ouderen is woonachtig in de provincies Noord-Holland,
Zuid-Holland of Noord-Brabant, met een oververtegenwoordiging in de grote steden.
Ouderen blijken de voorkeur te geven aan of een kleine gemeente waar sprake is van
sterke onderlinge sociale banden, of een grote stad met ruime voorzieningen, en goede
bereikbaarheid met het openbaar vervoer (Hielkema en Kuyer, 1995).
Van de 55-plussers is 29 % alleenstaand. Naarmate de leeftijd vordert neemt het aantal
eenpersoonshuishoudens toe (zie bijlage 1, figuur 2.1).
Het begrip zelfstandigheid gaat gepaard met het begrip gezondheid, wie kent niet het
gezegde ‘ouderdom komt met gebreken’?
Toch blijkt dit mee te vallen, Schoemakers-Salkinoja en Timmermans (2001)
concluderen dat een meerderheid van de ouderen (circa 85 %) zich gezond voelt, geen
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ernstig chronische aandoening heeft of een aandoening heeft die, dankzij medische
behandeling, weinig last geeft.
Ouderen zien gezondheid als een hoog goed en houden zich, meer dan andere
leeftijdsgroepen, bezig met een gezonde levensstijl. Zo neemt ook de interesse in
natuurgeneeswijzen en de medische wetenschap toe naarmate de leeftijd oploopt
(Hielkema en Kuyer, 1995).
2.1.3 Opleiding
Na de Tweede Wereldoorlog was het volgen van een opleiding voor slechts weinigen
weggelegd. Door het volgen van opleidingen en cursussen naast het werk konden velen
zich opwerken tot het midden- en hoger kader. Het waren echter de babyboomers die als
eersten massaal gingen studeren (Hielkema en Kuyer, 1995).
In de huidige maatschappij neemt kennis een steeds centralere plaats in, in de toekomst
zal het belang van de gevolgde opleiding alleen maar verder toenemen.
Door de groei van de onderwijsdeelname is er een stijging in het opleidingsniveau van
ouderen. In tabel 2.2 (zie bijlage 1) is deze stijging van het opleidingsniveau van
ouderen over de afgelopen decennia waar te nemen.
Ook de komende jaren zal het opleidingsniveau van ouderen blijven stijgen en dat is een
belangrijke ontwikkeling. Naar verwachting zal rond het jaar 2025 nog slechts circa
12 % alleen het basisonderwijs hebben afgerond, terwijl ongeveer een kwart van de
ouderen een hbo of universitaire opleiding zal hebben.
Er zijn ouderen die nog steeds deelnemen binnen het onderwijs. Bij deze ouderen gaat
het niet zozeer om het investeringsmotief, veelal gaat het hen om het bevredigen van
een interesse, om de wens zich te ontplooien en om het contact met anderen. Het halen
van een diploma is van minder belang, daarom richt de oudere onderwijsdeelnemer zich
ook minder op het diplomagerichte opleidingsaanbod.
Herweijer (2001) onderscheidt twee typen onderwijs waaraan ouderen deelnemen.
Allereerst het kwalificerend onderwijs, gericht op het behalen van een certificaat of
diploma. Ten tweede onderscheidt Herweijer niet-kwalificerend onderwijs, opleidingen
en cursussen met een creatieve of vormende strekking.
In 1999 volgde 20 % van de ouderen een opleiding of cursus, waarvan slechts 5 % een
kwalificerende opleiding. Het grootste deel van de oudere deelnemers is te vinden in het
niet-kwalificerende onderwijs.
De onderwijsdeelname van ouderen is de laatste decennia gestegen, in de periode
1979-1999 is het percentage deelnemers bijna verdubbeld en dit percentage zal ook de
komende jaren blijven toenemen.
Door deze toenemende vraag naar educatie en vorming is het belangrijk dat ouderen
naast het onderwijs, genoeg kansen krijgen om zich te ontwikkelen. Ik zie hier een kans
voor musea, die met hun schat aan objecten en kennis, kunnen inspelen op deze
behoefte.
2.1.4 Financiële situatie
Niet alleen het aantal ouderen in Nederland neemt toe, ook het besteedbare budget van
ouderen zit de laatste jaren in een stijgende lijn.
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Veel ouderen hebben het financieel goed geregeld, doordat ze geïnvesteerd hebben in
hun pensioen, het huis voor een groot deel is afbetaald, er in de loop van de jaren is
gespaard en sommigen geld uit een erfenis hebben ontvangen.
Daarbij komt kijken dat ouderen vaak kostbare bezittingen hebben, voorbeelden
daarvan zijn: huizen, antiek, auto’s en boten. Ondanks het feit dat deze niet onder het
besteedbare inkomen vallen, zijn het wel waardevaste objecten die altijd om te zetten
zijn in geld (Hielkema en Kuyer, 1995).
Toch moet duidelijk worden gemaakt dat lang niet alle ouderen er financieel goed voor
staan. De inkomensongelijkheid onder ouderen is groot (zie bijlage 1, figuur 2.2).
Hoewel het inkomen van ouderen gemiddeld 25 % lager ligt dan van de groep
35-54 jarigen, hebben ze als groep een relatief hoger besteedbaar inkomen. Oorzaak
hiervan is dat, gekeken naar de omvang van het huishouden, kinderen vaak al uit huis
zijn en minder mensen van het inkomen rond hoeven te komen.
Het bestedingspatroon verandert met het klimmen der jaren. Ouderen geven circa
twee vijfde van het inkomen uit aan hun woning, bij de referentiegroep 35-54 jarigen is
dat een derde. Ook wordt er met het stijgen van de leeftijd meer geld besteed aan
gezondheidszorg.
Ongeveer 5 % van het inkomen van ouderen wordt besteed aan sport, spel en vakantie
en 5,3 % wordt besteed aan overige ontspanning. Van het inkomen wordt circa 2,5 %
besteed aan persoonlijke ontwikkeling (de Klerk, Pommer en Ruitenberg, 2001).
Aangezien ouderen best wat te besteden hebben, maakt ook dit ze een interessante
doelgroep voor musea, daar tegenover staat wel dat ouderen kritisch zijn en een goede
prijs/kwaliteitsverhouding verwachten.
2.1.5 Visie
Hoe zien huidige ouderen zichzelf? Het is lastig om daar een algemeen beeld van te
geven, naar aanleiding van de bestudeerde literatuur kan ik daar het volgende over
zeggen.
Ouderen van nu typeren zichzelf als mondig, zelfbewust en (maatschappelijk en sociaal)
actief, ze willen serieus genomen worden door de rest van de samenleving.
Ouderen willen af van de clichés dat ze vastgeroest en ongeïnteresseerd zijn, achter
geraniums zitten en alleen maar van bloemetjes, theemutsen en pasteltinten houden.
Ze zien zichzelf niet als oud en voelen zich ook niet zo, want het woord oud heeft een
negatieve lading en wordt vaak geassocieerd met ouderdom en ouderdom wordt
geassocieerd met '
minder'en '
moeilijker'participeren door fysieke gebreken.
Ouderen willen zinvolle invulling van de vrije tijd, waarin uitdaging, geluk, ervaringen,
genieten, zingeving, creativiteit, plezier en nieuwe dingen ontdekken centraal staan. Zij
vinden dat terug in vrijwilligerswerk, verenigingswerk, ontplooiing en
(volwassenen)educatie, hobby’s, sport en (culturele) reizen, maar bijvoorbeeld ook in
het oppassen op kleinkinderen. Ouderen doen dat samen met, maar tegenwoordig ook
steeds vaker zonder hun partner (Bleumink en Geluk, 2004).
In mijn eigen omgeving, maar ook op bijvoorbeeld televisie, zie ik dat ouderen steeds
minder aan de hierboven genoemde clichés voldoen. En ik kan me daarom goed
voorstellen dat huidige en toekomstige ouderen er alles aan willen doen om goed binnen
de maatschappij te blijven participeren.
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Ik zie ouderen daarom als een kansrijke groep voor de samenleving (ze zullen steeds
actiever deelnemen aan het maatschappelijke leven) en voor CMV (door activiteiten
voor ouderen te ontwikkelen). De kern van CMV zit immers in het zinvol besteden van
de vrije tijd en bijdragen aan maatschappelijke participatie, twee punten die ook voor
ouderen van grote waarde zijn.
Met deze scriptie hoop ik een positieve draai aan vergrijzing te geven, ik spreek daarom
ook liever over verzilvering.
2.2 Vrijetijdsbesteding van ouderen
De tijd die men te besteden heeft aan verschillende soorten activiteiten is in te delen in
drie categorieën: verplichte tijd, persoonlijke tijd en vrije tijd.
Onder verplichte tijd vallen activiteiten die men beroepshalve, voor de studie of het
huishouden verricht. Onder persoonlijke tijd vallen activiteiten in de trant van
persoonlijke hygiëne, eten en slapen. Activiteiten die plaatsvinden in de resterende tijd
vallen onder vrije tijd (Breedveld, van den Broek en Huysmans, 2001).
In deze paragraaf besteed ik aandacht aan de laatste vorm, de vrijetijdsbesteding. In
deze en de volgende paragraaf ligt de leeftijdsgrens voor ouderen bij 50 jaar, aangezien
al kort na de 50-jarige leeftijd de arbeidsdeelname (activiteiten binnen de verplichte tijd)
terug begint te lopen.
Het aantal vrije uren van ouderen is de laatste jaren toegenomen. Ouderen die stoppen
met werken krijgen er gemiddeld genomen vijftien uur extra vrije tijd bij. Ouderen
beschikken over gemiddeld 54 uur aan vrije tijd per week, dat is gemiddeld 17 uur meer
dan de leeftijdsgroep 12-19 jarigen.
De extra vrije tijd wordt door ouderen veelal besteed aan bestaande hobby’s, het aantal
vrijetijdsactiviteiten stijgt slechts 10 %, de gemiddelde tijdsbesteding per activiteit
neemt echter met circa 30 % toe (Hielkema en Kuyer, 1995).
Tabel 2.3 Tijd besteed aan vrijetijdsactiviteiten, naar leeftijd, bevolking van 18 jaar en ouder, exclusief studenten
en scholieren (2000, in uren per week en in percentages van de totale hoeveelheid vrije tijd)

Bron: SCP Tijdsbestedingsonderzoek
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In tabel 2.3 is te zien hoeveel tijd er wordt besteed aan vrijetijdsactiviteiten.
Uit de tabel is op te maken dat een groot deel van de vrije tijd van ouderen wordt
besteed aan mediagebruik (meer dan 20 uur per week of 40 % van de vrije tijd) waarvan
televisiekijken het grootste aandeel heeft. Opvallend is dat naarmate de leeftijd stijgt de
tijd, die men besteedt aan lezen, toeneemt (meer dan 5 uur per week of 10 % van de
vrije tijd).
Een ander opvallend punt is dat de tijd, die men besteedt aan het gebruik van
pc/internet, voor de groep 50-59 jarigen ongeveer gelijk ligt met de groep tot 50 jaar. De
leeftijdsgroepen 60-69 jarigen en de 70-plussers maken opvallend minder gebruik van
pc/internet.
Naast het mediagebruik wordt veel van de vrije tijd besteed aan sociaal verkeer zoals
visite, telefoneren en uit eten. Naarmate de leeftijd stijgt, neemt de tijd die wordt
besteed aan sociale activiteiten in verhouding licht af.
Uit de tabel kan worden opgemaakt dat ouderen aan de resterende drie activiteiten meer
tijd besteden dan de groep tot 50 jaar, zowel in uren per week als in procenten van de
vrije tijd (met uitzondering van sport, fietsen en wandelen voor de 70-plussers). Het
gaat om tijd die men besteedt aan vrijwilligerswerk en hulpverlening, bewust bewegen
en hobby’s (Breedveld, de Hart en de Klerk, 2004).
Onder sociaal verkeer valt ook ‘uitgaan’, het buiten de deur besteden van de vrije tijd
zoals bezoek aan horeca, cultuur en sportwedstrijden.
Gemiddeld besteden 50-64 jarigen 2,1 uur per week aan uitgaan, voor 65-plussers ligt
dit op 1,4 uur per week. Dat is minder dan de groep 12-19 jarigen die gemiddeld 2,4 uur
per week aan uitgaan besteden.
Aan horecabezoek besteden ouderen gemiddeld 1 uur per week, aan het bezoek van
culturele instellingen wordt circa 0,6 uur besteed en de tijd die wordt besteed aan
overige uitgaansactiviteiten is 0,3 uur. In vergelijking met de groep 12-19 jarigen
besteden ouderen minder tijd aan horecabezoek, maar meer tijd aan het bezoeken van
culturele instellingen (de Haan, 2001).
Over het algemeen hebben ouderen geen andere interesses dan jongeren. Problematisch
is het echter wanneer actief participeren moeilijker wordt, naarmate de leeftijd vordert.
De interesse Top 10 van ouderen ziet er als volgt uit:
1. Gezond eten
84 %
2. Natuurbescherming en milieu
61 %
3. Medische wetenschap
59 %
4. Opvoedkunde
55 %
5. Toekomstige soc. ontwikkelingen 55 %
Bron: Life & Living 1991-1994 (Trendbox)

6. Werkgelegenheidsprobleem
7. Nieuwe energiebronnen
8. Fietsroutes in de buurt
9. Vreemde landen en volkeren
10. Thuis gezelschapsspellen spelen

55 %
54 %
52 %
48 %
48 %

In museumbezoek is maar liefst 33 % van de ouderen geïnteresseerd. In de volgende
paragraaf zal ik verder ingaan op de tijd die ouderen besteden aan cultuur.
2.3 De deelname van ouderen aan cultuur
Voordat ik in het volgende hoofdstukken inga op de vragen ‘In hoeverre zijn er al
(educatieve) activiteiten voor ouderen in musea?’ en ‘Hoe kan de CMV’er de doelgroep
ouderen bereiken en motiveren tot cultuurdeelname?’ vind ik het belangrijk om een
beeld te schetsen hoe het staat met de cultuurparticipatie van ouderen.
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In hoofdstuk 2 heb ik in het kort de vrijetijdsbesteding van ouderen besproken. In deze
paragraaf ga ik in op de deelname van ouderen aan cultuur. Ik zal eerst een algemene
beschrijving geven, daarna ga ik specifiek in op het bezoek van ouderen aan musea.
Binnen deze paragraaf ligt de leeftijdsgrens bij 50 jaar, wanneer gesproken wordt over
ouderen worden daarmee 50-plussers bedoeld.
2.3.1 Algemene deelname
De Haan en Knulst (2000) onderscheiden in de belangstelling voor kunst en cultuur vier
participatievormen:
• Beoefening van kunstzinnige activiteiten (actieve participatie);
• Het zelf verzamelen van kunstwerken;
• Cultuur via de media (receptieve en reflectieve participatie);
• Bezoek aan culturele instellingen (receptieve en reflectieve participatie).
Onder beoefening van kunstzinnige activiteiten, ook wel amateurkunst, wordt het
beoefenen van één of meer van de zeven kunst- en kunstnijverheidsvakken verstaan:
1. Tekenen, schilderen, grafisch werk
2. beeldhouwen, boetseren, pottenbakken, sieraden maken
3. textiele werkvormen
4. zingen
5. bespelen van een muziekinstrument
6. Toneel, mime, volksdans, (jazz- en beat)ballet
7. fotografie, film, video
In 2003 gaf 44 % van de bevolking (van 6 jaar en ouder) aan actief te zijn als amateur.
In de beeldende kunstvakken zijn het meest aantal amateurs actief, gevolgd door de
muziekvakken.
De actieve deelname aan kunstzinnige activiteiten door ouderen ligt lager dan het
percentage van de totale bevolking, op gemiddeld 36 %, zie tabel 2.4.
Tabel 2.4 Actieve deelname aan kunstzinnige activiteiten in de afgelopen 12 maanden, door ouderen t.o.v. totale
bevolking van 6 jaar en ouder, 2003 (in procenten)

Kunstzinnige
activiteiten totaala
Beeldende
kunstactiviteit
Muzikale
activiteit
Deelname aan
toneel, mime
volksdans e/o ballet

Totale
bevolking

50-64 jarigen

65-79 jarigen

80-plussers

Ouderen
totaal

44

43

38

27

32

32

27

17

25

21

17

16

13

15

4,5

2,6

2,9

2,4

2,6

36

a Ten minste één van de behandelde activiteiten
Bron: SCP (AVO’03)

Binnen de doelgroep ouderen zijn wel verschillen, de groep 50-64 jarigen is duidelijk
actiever dan de 65-79 jarigen en 80-plussers, deze laatste twee groepen ervaren
waarschijnlijk meer hinder van lichamelijke beperkingen.
Ook ouderen zijn het meest actief op het gebied van de beeldende kunstvakken (Van
den Broek, De Haan en Huijsmans, 2005).
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Geconcludeerd kan worden dat ruim een derde van de ouderen actief deelneemt aan
kunstzinnige activiteiten.
Onder het zelf verzamelen van kunst wordt het kopen of lenen van een kunstwerk
verstaan. Kunst kan men kopen bij galeries, kunsthandels en veilinghuizen of lenen bij
kunstuitleencentra.
Over deze participatievorm is weinig bekend. In 1995 was 1,7 % van de bevolking (16
jaar en ouder) lid van een kunstuitleencentrum en 4,8 % van de bevolking heeft kunst
gekocht. Meer dan de helft van de kunstkopers betaalde voor het kunstwerk tussen de
100 en 400 gulden (De Haan en Knulst, 2000).
Binnen deze participatievorm ligt de deelname bij een klein deel van de bevolking.
Daarbij moet niet vergeten worden dat kunstwerken ook vaak in het bezit komen via
erfenissen.
Onder cultuur via de media wordt het beluisteren, bekijken en lezen over kunst verstaan.
Dankzij de gedrukte media, moderne geluidsapparatuur, televisie en internet hoeft men
het huis niet meer uit om cultuur te ervaren en beleven.
Van den Broek, De Haan en Huijsmans (2005) onderscheiden twee soorten toegang tot
cultuur die de media bieden. Enerzijds worden kunst en erfgoed zelf verspreid, in de
vorm van bijvoorbeeld literaire boeken en registraties van op- en uitvoeringen.
Anderzijds verspreiden media informatie over cultuur, in zowel gedrukte als
elektronische vorm, via recensies, interviews en kunstagenda’s.
De tijdsbesteding aan de gedrukte media onder de gehele bevolking is 7,7 uur per week.
Daarvan wordt bijna een uur besteed aan het lezen van boeken, waarvan weer een
kwartier aan literatuur. Ouderen lezen gemiddeld een uur en een kwartier per week een
boek, waarvan ruim twintig minuten literatuur.
Radio en televisie brengen meer mensen in aanraking met cultuur dan de culturele
instellingen. Toch bereiken programma’s over kunst een minderheid van de bevolking.
Ouderen zijn de groep die het meest naar programma’s over kunst kijken of luisteren,
40 % volgt nooit een programma over kunst via radio of televisie, 12 % volgt minder
dan één keer per maand een programma, 19 % volgt één tot drie keer per maand een
programma en maar liefst 29 % volgt één of meer keer per week een programma.
Na radio en televisie worden boeken en tijdschriften het meest geraadpleegd, maar ook
op het internet komt steeds meer informatie over kunst en erfgoed beschikbaar. (Van
den Broek, De Haan en Huijsmans, 2005)
Tot slot het bezoek aan culturele instellingen, hieronder wordt het bezoek aan
uitvoeringen, voorstellingen en tentoonstellingen verstaan. Omdat ik in paragraaf 2.3.2
inga op museumbezoek, bespreek ik nu alleen de podiumkunsten.
In 2003 telde het CBS 323 organisaties die zich met de exploitatie van podiumkunsten
bezighouden (statline.cbs.nl, geraadpleegd april 2006).
Het aantal podiumvoorstellingen (theater, muziek, muziektheater, dans en beweging,
cabaret en kleinkunst) is de afgelopen jaren toegenomen, in 1999 waren er in totaal
38.183 voorstellingen, in 2003 was het aantal gestegen naar 47.035.
Ook het aantal bezoekers nam fors toe, waren er in 1999 nog 14,3 miljoen, in 2003 was
het aantal gestegen naar bijna 17,3 miljoen. Dat brengt het gemiddelde podiumbezoek
per hoofd van de bevolking op ruim een uitvoering of voorstelling per jaar (Van den
Broek, De Haan en Huijsmans, 2005).
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Tabel 2.5 Bezoek podiumkunsten ouderen t.o.v. totale bevolking van 6 jaar en ouder, 2003 (percentage dat
minstens één bezoek bracht in de 12 maanden voorafgaand aan enquête)

Toneelbezoek
Balletbezoek
Cabaretbezoek
Bezoek concerten
klassieke muziek en
opera/operette

Totale
bevolking

26
4,6
14
14

50-64 jarigen

65-79 jarigen

80-plussers

25
6,1
17
22

18
3,8
9
20

16
3,1
3
15

Ouderen
totaal

20
4,3
10
19

Bron: SCP (AVO ’03)

Uit tabel 2.5 kan worden geconcludeerd dat ouderen het meest geïnteresseerd zijn in de
podiumkunsten ‘(klassieke) muziek’ en ‘theater’. Opmerkelijk is dat de groep
50-64 jarigen ten opzichte van de totale bevolking het meest actief genoemd kan
worden. De oorzaak dat de groepen 65-79 jarigen en 80-plussers minder actief zijn is
ook hier waarschijnlijk het ervaren van hinder als gevolg van lichamelijke beperkingen.
2.3.2 Bezoek aan musea
In hoofdstuk 1 ben ik al kort ingegaan op museumbezoek. In deze paragraaf zal ik mij
richten op het bezoek van ouderen aan musea. Eerst ga ik nog kort in op de algemene
kenmerken van museumbezoekers.
De meeste musea zijn te vinden in het westen van het land, de Randstad. De musea in
Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht worden het meest bezocht door bewoners
uit de Randstad. Daarnaast bezoekt de bevolking afkomstig uit de Randstad het vaakst
een museum (circa drie keer per jaar) (De Haan, 1997).
Interessant om hier te vermelden is dat in paragraaf 2.1.2 is gebleken dat veel ouderen
in de grote steden woonachtig zijn en daarom een belangrijke doelgroep kunnen vormen
voor de culturele instellingen, waaronder musea.
Ander opvallend punt is dat het museumbezoek hoger ligt naarmate men hoger is
opgeleid. Ruim 20 % van de lager opgeleiden brengt minstens één keer per jaar een
bezoek aan een museum, bij de hoger opgeleiden ligt dit percentage op bijna 50 %.
Ondanks de stijging in het museumbezoek van diverse allochtone groepen, is het
overgrote deel van de museumbezoekers autochtoon. Van de allochtone Nederlanders
brengt gemiddeld een kwart minstens één keer per jaar een bezoek aan een museum,
van de autochtone bevolking is dat 38 %.
Het verschil tussen mannen en vrouwen is nihil te noemen. In 2003 bracht 37 % van de
mannen en 39 % van de vrouwen, minstens één keer per jaar een bezoek aan een
museum (Van den Broek, De Haan en Huijsmans, 2005).
Sinds 2003 wordt ieder jaar door onderzoeksbureau Letty Ranshuysen de samenstelling
van het museumpubliek onderzocht. De bevindingen worden gepresenteerd in de
MuseumMonitor®. Een belangrijk onderwerp dat in de MuseumMonitor® wordt
uitgewerkt, is de gezelschapssamenstelling van het museumpubliek. Daarin komt naar
voren dat slechts een tiende van de bezoekers alleen naar het museum komt, een derde
komt met partner, een kwart komt met vrienden of familie zonder kinderen en eveneens
een kwart komt met vrienden of familie met kinderen naar het museum. Het overige
tiende deel bestaat uit toeristische excursies, onderwijsexcursies of bedrijfsuitstapjes, dit
kan echter een vertekend beeld geven omdat deze personen en groepen moeilijk te
enquêteren zijn (MuseumMonitor®, 2003).
De toekomst verzilvert! De CMV’er als intermediair tussen ouderen en musea

Marieke Peters

22

Culturele en Maatschappelijke Vorming

Haagse Hogeschool

2006

Het museumbezoek van ouderen is in de periode 1983-2003 met 10 % gestegen. In
vergelijking met de groep 12-19 jarigen, waarvan het museumbezoek gelijk is gebleven,
of de groep 20-34 jarigen waarvan het museumbezoek met bijna 10 % is gedaald, is dat
een opmerkelijke vooruitgang (Van den Broek, De Haan en Huijsmans, 2005).
Uit tabel 2.6 kan worden opgemaakt dat een derde van de ouderen minstens één keer per
jaar een museum te bezoekt.
Tabel 2.6 Museumbezoek ouderen t.o.v. totale bevolking van 6 jaar en ouder, 2003 (percentage dat minstens één
bezoek bracht in de 12 maanden voorafgaan aan enquête)

Totale bevolking

38

Bron: SCP (AVO’03)

50-64 jarigen

43

65-79 jarigen

36

80-plussers

Ouderen totaal

21

33

Ook hier is de groep 50-64 jarigen het meest actief. Maar ook de groep 65-79 jarigen
blijft niet achter, want het verschil ten opzichte van de totale bevolking is klein. Ook
hier zijn de 80-plussers is het minst actief. Maar wanneer tabel 2.6 wordt vergeleken
met tabel 2.5 kan geconcludeerd worden dat 80-plussers binnen de participatievorm
‘bezoek aan culturele instellingen’ het meest actief zijn op het gebied van
museumbezoek.
Wanneer gekeken wordt naar de samenstelling van museumbezoek op grond van
leeftijd, kan vastgesteld worden dat 43 % van de bezoekers 50 jaar of ouder is, de groep
50-64 jarigen heeft een aandeel van 28 % en de 65-plussers beslaan 15 % van het
publiek. Aangezien het aandeel ouderen binnen de Nederlandse bevolking circa 33 % is
en het aandeel ouderen binnen het museumpubliek 43 % is, kan worden geconcludeerd
dat ouderen binnen het museumpubliek zijn oververtegenwoordigd (MuseumMonitor®,
2003).
In 1995 is door het Sociaal Cultureel Planbureau voor het laatst de
publiekssamenstelling van de verschillende typen musea onderzocht. In tabel 2.7 heb ik
het aandeel ouderen weergegeven.
Tabel 2.7 Aandeel ouderen in publiekssamenstelling van 5 typen musea, 1995 (in procenten)

Leeftijd
Historisch museum
Technisch museum
Kunstmuseum
Volkenkundig museum
Natuurhistorisch museum
Gemiddelde van de 5 typen musea
Bron: SCP (AVO’95)

50-64 jarigen

24
19
23
23
23
22

65-plussers

16
9
15
16
17
15

Ouderen totaal

40
28
38
39
40
37

Uit de tabel kan worden opgemaakt dat het aandeel ouderen overal ongeveer gelijk is,
met uitzondering van de technische musea. Op basis van deze gegevens concludeer ik
dat er binnen de groep ouderen geen specifiek interessegebied de overhand heeft en dat
bevestigt dat het geen homogene doelgroep is.
Wanneer de gemiddelde cijfers uit tabel 2.7 worden vergeleken met de cijfers uit de
MuseumMonitor® kan geconcludeerd worden dat de deelname van 65-plussers gelijk is
gebleven, maar dat de deelname van de groep 50-64 jarigen in de periode 1995-2003 is
toegenomen.
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Over het algemeen vormen ouderen een belangrijk aandeel binnen het museumpubliek.
Om ouderen te motiveren en stimuleren om naar musea te (blijven) komen, is het
belangrijk dat musea voldoende rekening houden met en aandacht besteden aan deze
doelgroep.
Ouderen maken vaak uitstapjes dicht bij huis en zijn daarom meestal afkomstig uit de
regio. Uit onderzoek blijkt dat kleine musea beter aanslaan bij ouderen dan grote musea.
Voor kleine musea zijn ouderen uit de eigen regio een kansrijke doelgroep (Elffers en
Ranshuysen, 2004)
2.3.3 Vrijwilligers en vriendenkringen van musea
Vriendenkringen spelen voor musea een belangrijke rol. Oorspronkelijk was de taak van
vriendenkringen “het bijeenbrengen van geld voor de opbouw van een
museumcollectie” (De Haan, 1997). Tegenwoordig wordt veelal op initiatief van de
museumleiding een vriendenvereniging opgericht.
Met de komst van meer musea is ook het aantal vriendenkringen toegenomen. Naast het
inbrengen van financiële middelen organiseren de vriendenkringen tegenwoordig ook
verschillende soorten activiteiten en vaak zijn actieve leden ook vrijwilliger in het
museum. In 1994 telden de vriendenkringen in totaal circa 200.000 leden (De Haan,
1997).
In 1995 is door het Sociaal Cultureel Planbureau onder de bevolking onderzoek gedaan
naar het lidmaatschap van een vriendenkring. Van de totale bevolking van 16 jaar en
ouder was 2,2 % lid van een vriendenkring. Opvallend daarbij is dat de hoger
opgeleiden, 50-plussers en paren zonder jonge kinderen binnen deze groep
oververtegenwoordigd zijn.
Museumvrienden behoren tot de groep die regelmatig een museum bezoekt. Slechts
1,8 % (dat komt neer op ongeveer 300.000 personen) van de bevolking kan intensief
participant binnen de museale sector genoemd worden, daarvan is een merendeel
50-plusser (De Haan, 1995).
2.3.4 Waardering van ouderen
Door bezoekers wordt op verschillende factoren in een museum gelet zoals:
klantvriendelijkheid, overzichtelijkheid gebouw, tentoongestelde collectie,
bereikbaarheid, bewegwijzering, horeca-aanbod, geschiktheid voor kinderen etc.
Ouderen zijn een kritische doelgroep, ze letten op andere factoren dan bijvoorbeeld
gezinnen met kinderen.
Ouderen letten vooral op de prijs/kwaliteitsverhouding. Wanneer de prijs van de
toegangskaarten of de kosten voor het parkeren naar hun mening te duur zijn, kan hen
dat weerhouden van een bezoek. Voor ouderen maken kortingen een bezoek
aantrekkelijk.
Ook letten ouderen op bereikbaarheid. Dit geld voornamelijk voor de bereikbaarheid
met het openbaar vervoer en parkeermogelijkheden.
Toegankelijkheid en comfort van het gebouw en zalen is een belangrijk punt voor
ouderen met lichamelijke beperkingen. Voorwaarde is dat een museum
rolstoelvriendelijk is, ouderen die moeite hebben met lopen en staan stellen het op prijs
wanneer er de mogelijkheid is om even te kunnen zitten. Door ouderen met een visuele
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handicap wordt gelet op de leesbaarheid van informatie en de grootte van afbeeldingen
bij het tentoongestelde (Jacobs en De Waal-Saulais, 2002).
In de MuseumMonitor® wordt ook de behoefte aan extra activiteiten van het
museumpubliek beschreven. Bijna de helft geeft aan behoefte te hebben aan een
rondleiding en men is bereid daar gemiddeld 2,50 voor te betalen. Daarnaast is er veel
belangstelling voor museumbezoek in combinatie met een stads- of natuurwandeling,
circa twee derde, en men is bereid daarvoor 2,00 te betalen. Een kwart van de
bezoekers zou wel een lezing willen volgen en heeft daar 2,95 voor over. Een vijfde
heeft belangstelling voor museumbezoek in combinatie met een fietsroute en zou daar
2,00 voor willen betalen (MuseumMonitor®, 2003).
2.5 Trends en ontwikkelingen
In de vorige paragrafen is de vrijetijdsbesteding en cultuurparticipatie van huidige
ouderen beschreven.
Dat het belang van de doelgroep ouderen toeneemt is wel duidelijk, maar hoe zit het
eigenlijk met de toekomstige ouderen? Want in 2030 zal circa 35 % van de bevolking
55 jaar of ouder zijn.
In de publicatie ‘Cultuur tussen competentie en competitie’ (2000) geven Andries van
den Broek en Jos de Haan drie scenario’s voor het cultuurbereik in 2030.
Meer competitie tussen cultuur en amusement om de vrije tijd zou het cultuurbereik
belemmeren, meer culturele competentie zou het bevorderen. Het eerste scenario betreft
marginalisering van cultuur (veel competitie en weinig competentie), het tweede
scenario betreft consolidering van cultuur (competitie en competentie zijn in evenwicht)
en het derde scenario betreft herwaardering van cultuur (veel competentie en weinig
competitie).
Als CMV’er zie ik het derde scenario als het meest wensbare, aangezien dat de grootste
kansen biedt voor CMV binnen de culturele sector. Toch denk ik dat dit scenario
moeilijk op een korte termijn te realiseren is, want dat vereist meer dan alleen
cultuureducatie gericht op jongeren en culturele competentie van de bevolking, het
vereist ook een andere en meer open houding van de overheid en culturele instellingen.
Ik denk dat het tweede scenario, consolidering van cultuur, op korte termijn realistischer
is. Binnen het consolideringscenario is sprake van omnivore smaakvoorkeuren, cultuur
en amusement worden afgewisseld en de grenzen tussen ‘hoge’ en ‘lage’ cultuur
vervagen. Beleving en ervaring nemen een belangrijke plaats in. Het is als het ware een
uitvergroting van de huidige situatie in Nederland (Van den Broek en De Haan, 2000).
De toekomstige ouderen (50-plussers in 2030) bevinden zich nu in de leeftijd tussen de
30 en 40 jaar. Deze generatie is opgegroeid met de ideologie van zelfontplooiing en
genieten (Bleumink en Geluk, 2004). Over het algemeen hebben ze in hun jeugd met
ouders of school wel eens een bezoek gebracht aan musea en andere culturele
instellingen. Het is een vrij hoog opgeleide groep die zich op dit moment in de drukste
levensfase bevindt, veel van hun activiteiten vinden plaats binnen de verplichte tijd
(arbeid) en persoonlijke tijd (huishouden en kinderen). Ze hebben relatief weinig vrije
tijd, die ze vaak doorbrengen met familie en/of vrienden.
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Dertigers hebben wel interesse in museumbezoek, maar hebben daar of te weinig tijd
voor, of de openingstijden van musea sluiten niet goed aan bij het persoonlijke
vrijetijdsbudget.
De groep geeft aan dat wanneer zij naar het museum gaan, daar wel iets willen leren of
te weten willen komen. Zij noemen verschillende activiteiten die hen daarin stimuleren
van een audiotour of een rondleiding tot een minicursus (Ranshuysen en Elffers, 2006).
Volgens het consolideringscenario zullen toekomstige ouderen (de huidige dertigers),
wanneer de kinderen uit huis zijn en de tijd besteed aan arbeid afneemt, weer meer tijd
kunnen besteden aan hun culturele interesses. Door de invloed van cultuureducatie en
de ideologie van zelfontplooiing en genieten, beschikt deze groep over meer culturele
competentie en zullen ze waarschijnlijk cultureel actiever zijn dan de huidige generatie
ouderen (Van den Broek en De Haan, 2000). Eigenlijk zit hier ook een kern van het
herwaarderingsscenario in, cultuur wordt door deze groep herontdekt en gezien als
zinvolle vrijetijdsbesteding om de persoonlijke identiteit vorm te geven.
Uit het bovenstaande kan ik concluderen dat ouderen in de toekomst een interessante
doelgroep voor musea zullen blijven. Dit lijkt mij voor musea een belangrijke reden om
binnen het activiteitenaanbod rekening mee te houden.
2.4 Samenvatting
Over de doelgroep ouderen wordt gesproken wanneer men de leeftijd van 55 jaar heeft
bereikt. In sommige gevallen wordt ook wel de leeftijdsgrens van 50 jaar gebruikt,
Binnen deze scriptie wordt zoveel mogelijk de leeftijdsgrens van 55 jaar gehanteerd.
In de loop der tijd hebben zich een aantal algemene ontwikkelingen voorgedaan binnen
de groep ouderen, die belangrijk kunnen zijn bij het ontwikkelen van (educatieve)
activiteiten binnen musea:
• Het aantal ouderen neemt sterk toe, in 2030 zal maar liefst 35 % van de totale
bevolking 55 jaar of ouder zijn;
• Een meerderheid van de ouderen woont samen met een partner, vaak in een
grote stad, in de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland of Noord-Brabant;
• Een ruime meerderheid van de ouderen voelt zich gezond en heeft weinig tot
geen last van gebreken;
• Het opleidingsniveau van ouderen is de laatste decennia gestegen en zal
voorlopig nog blijven stijgen. Zo’n 20 % van de ouderen volgt onderwijs en naar
verwachting zal dit percentage de komende jaren stijgen;
• De meeste ouderen hebben hun financiële zaken goed geregeld en hebben
relatief gezien een hoger besteedbaar inkomen dan de referentiegroep
35-54 jarigen.
• Ouderen zien zichzelf als actieve, vitale mensen die midden in het leven staan.
Ze zijn zich bewust van hun leeftijd, maar die staat hen niet in de weg bij een
zinvolle invulling van de vrije tijd.
Omdat de CMV’er zich richt op de vrije tijd en ook musea veelal in de vrije tijd bezocht
worden heb ik gekeken hoe ouderen hun vrije tijd besteden.
Ouderen (in dit geval 50-plussers) hebben gemiddeld 54 uur aan vrije tijd. Zij besteden
deze extra vrije tijd veelal aan bestaande hobby’s.
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Ouderen besteden veel van hun vrije tijd aan mediagebruik, waarvan de meeste tijd aan
televisie kijken en lezen. Van de vrije tijd wordt gemiddeld bijna 2 uur per week buiten
de deur besteed, waarvan 0,6 uur aan het bezoek van culturele instellingen.
Er zijn vier vormen van cultuurparticipatie te onderscheiden:
• Beoefening van kunstzinnige activiteiten;
• Het zelf verzamelen van kunstwerken;
• Cultuur via de media;
• Bezoek aan culturele instellingen.
Over het algemeen zijn ouderen actieve cultuurparticipanten. Een derde beoefent
kunstzinnige activiteiten en ruim een kwart van de ouderen brengt minstens één keer per
jaar een bezoek aan een van de traditionele podiumkunsten.
Een derde van de ouderen bezoekt minstens één keer per jaar een museum. Wanneer
wordt gekeken naar de samenstelling van het museumbezoek is ruim twee vijfde
50-plusser. Ouderen zijn binnen het museumpubliek oververtegenwoordigd en hebben
geen specifieke voorkeur voor een bepaald type museum (het aandeel ouderen is bij alle
typen musea ongeveer gelijk).
Veel musea beschikken over een vriendenkring, opvallend is dat de meerderheid van de
leden 50-plusser is.
Voor ouderen zijn er een aantal factoren die meespelen bij hun bezoek aan een museum.
Allereerst letten zij op de prijs, van zowel de toegang maar bijvoorbeeld ook het
parkeren. Ook wordt op de bereikbaarheid gelet, ouderen komen vaak met het openbaar
vervoer of er moeten goede parkeermogelijkheden zijn, zodat ze niet ver hoeven te
lopen. Door ouderen met een lichamelijke beperking wordt gelet op specifiekere zaken
zoals rolstoelvriendelijkheid, leesbaarheid van teksten en de mogelijkheid om af en toe
te zitten.
Bijna de helft van het museumpubliek heeft behoefte aan extra activiteiten, het meest
worden de rondleiding en een stads- of natuurwandeling genoemd.
Met betrekking tot cultuurbereik zijn er voor de toekomst (2030) drie scenario’s
ontwikkeld. Het eerste scenario betreft marginalisering van cultuur (veel competitie om
de vrije tijd en weinig culturele competentie), het tweede scenario betreft consolidering
van cultuur (competitie om de vrije tijd en culturele competentie zijn in evenwicht) en
het derde scenario betreft herwaardering van cultuur (veel culturele competentie en
weinig competitie om de vrije tijd).
Ouderen zijn op dit moment een interessante doelgroep. Naar aanleiding van het
consolideringscenario en een recentelijk onderzoek valt te concluderen dat ouderen in
de toekomst waarschijnlijk een interessante doelgroep zullen blijven. De toekomstige
ouderen, de groep die zich op dit moment in de leeftijd tussen de 30 en 40 bevindt,
hebben op dit moment een druk leven en weinig tijd voor museumbezoek. Naar
verwachting zullen zij, wanneer hun kinderen uit huis zijn en de arbeidsdeelname
afneemt, weer cultureel actief worden.
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De C van CMV, de M van museum

In dit hoofdstuk bespreek ik de rol van CMV met betrekking tot het onderwerp ‘ouderen
als doelgroep van musea’.
In paragraaf 3.1 beschrijf ik de verhouding van CMV ten opzichte van musea en
ouderen. In deze paragraaf bekijk ik wat de toegevoegde waarde van de CMV’er,
werkzaam binnen een museum, is en wat de CMV’er voor de doelgroep ouderen kan
betekenen. Vervolgens omschrijf ik hoe de CMV’er als intermediair tussen beide werkt.
In paragraaf 3.2 zal ik een praktijkvoorbeeld geven van een educatief aanbod speciaal
voor ouderen, gemaakt door de sectie Educatie van het Nationaal Onderwijsmuseum in
Rotterdam. Ook zal ik in deze paragraaf het gesprek dat ik heb gehad met Pieter
Schoonenboom samenvatten en belangrijke punten naar voren brengen.
3.1 CMV in verhouding tot ouderen en musea
Over welke competenties een CMV’er moet beschikken is geformuleerd in het
opleidingsprofiel ‘Alert en ondernemend’. Interessant is de volgende passage daaruit:
“In deze samenleving hebben mensen competenties nodig om in en met behulp
van de diversiteit hun eigen identiteit te ontwikkelen en ook opnieuw vorm te
geven. Daarbij is het van belang om vanuit historisch besef nieuwe
perspectieven voor de toekomst te kunnen ontwikkelen. Het ontwikkelen van
een adequaat zelfbeeld vereist dat men de communicatie met anderen aangaat en
daarin uiting kan geven aan wat men denkt, voelt, wil en doet en de keuzes die
men maakt.(…) De CMV’er richt zich op de vergroting en versterking van
competenties die mensen in staat stellen om zich in deze risicomaatschappij
staande te houden en hun leven kwalitatief vorm te geven. Hij* doet dit door
individuen, groepen en organisaties uit te dagen om deel te nemen aan allerlei
culturele en sociale activiteiten. (…) Tevens worden maatschappelijke
instellingen en organisaties gestimuleerd om participatiemogelijkheden te
vergroten. Zo ontstaan meer mogelijkheden en gelegenheden om deel te hebben
aan ontwikkeling van waarden en normen, aan de zingeving van het bestaan, aan
de vernieuwing van culturele expressievormen en daarmee aan de vorming van
identiteiten.” (Landelijk Opleidingsoverleg CMV, 1999)
Ik vind de bovenstaande passage interessant omdat deze beknopt en algemeen aangeeft
wat een CMV’er met zijn agogische dienstverlening wil bereiken.
Naar mijn mening werkt de CMV’er aan de vergroting van de
‘participatiemogelijkheden’ van verschillende (bevolkings)groepen. Dat doet hij door
‘culturele en sociale activiteiten’ te ontwikkelen waarin ‘historisch besef’ en
‘communicatie met anderen’ een centrale plaats hebben, daardoor ontwikkelen
deelnemers ‘competenties’ en hebben zij de mogelijkheid de ‘eigen identiteit vorm te
geven’. Deelnemers verwerven kennis, vaardigheden en houdingen om de toekomst
positief, betrokken en nieuwsgierig tegemoet te gaan.
Om goed binnen de huidige kennismaatschappij te blijven participeren is het ook voor
ouderen nodig en belangrijk om zich te blijven ontwikkelen en ontplooien.
*

Voor de leesbaarheid heb ik ervoor gekozen de CMV’er in de mannelijke vorm te gebruiken,
hier wordt natuurlijk ook ‘zij’ bedoeld.
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Deze aspecten spelen een belangrijke rol binnen deze scriptie en zijn punten waar ik als
CMV’er een bijdrage aan wil leveren, daarom zullen ze binnen dit en het volgende
hoofdstuk zeker terugkomen.
3.1.2 De CMV’er in musea
“CMV’ers stimuleren mensen om kunst en cultuur een plek te geven in hun
leven. Zij brengen kunsten in contact met de verschillende groeperingen of zij
laten degenen die niet of minder geoefend zijn, kennismaken met kunst en
cultuur” (Berkers, 1998).
Op het gebied van kunst en cultuur zijn er verschillende organisaties en instellingen op
verschillende niveaus waar de CMV’er werkzaam is, enkele voorbeelden zijn:
poppodia, theaters, culturele festivals en evenementen, culturele en kunstzinnige
activiteiten binnen de brede school, reisorganisaties die culturele en kunstzinnige reizen
organiseren, uitbureaus en natuurlijk musea.
Maar waarom heb ik specifiek voor musea gekozen? Dat komt door mijn stage bij het
Rijksmuseum van Oudheden. Tijdens deze stage heb ik kennisgemaakt met het museale
werkveld en het belang van musea voor de toekomst.
Een museum is een plek waar het werk van de CMV’er goed tot zijn recht komt, want
alle vier de CMV-domeinen zijn er terug te vinden. Het museum is een plek waar
mensen in aanraking komen met cultuur en kunst (domein kunst & cultuur), maar waar
mensen ook in aanraking komen met elkaar en met elkaar van mening kunnen wisselen
(samenlevingsopbouw), daarnaast kunnen mensen iets leren (domein educatie) en
mensen kunnen er recreëren of plezier beleven (domein recreatie).
De CMV’er wordt vrij breed opgeleid, ook worden binnen de werkzaamheden
verschillende grondvormen van agogische dienstverlening gehanteerd. Deze
grondvormen zijn: arrangeren, animeren, informeren, adviseren en onderrichten.
Onder arrangeren wordt structuur aanbrengen verstaan, daarbij wordt door de CMV’er
aandacht besteed aan zowel de inhoud als de vorm van activiteiten. Het gaat bij
arrangeren om het scheppen van optimale situaties.
Met animeren wordt het uitnodigen van mensen om aan een arrangement (activiteit of
programma) deel te nemen bedoeld. Doel van animeren is dat deelnemers worden
aangemoedigd, uitgedaagd en geactiveerd. Arrangeren en animeren kunnen niet zonder
elkaar en zijn de meest essentiële grondvormen van agogische dienstverlening.
Informeren betekent inlichten of op de hoogte brengen. Informeren is nodig om in te
spelen op de verwachtingen en oriëntatie van deelnemers.
Adviseren betekent aanraden. Daarbij gaat het om inzichten en ervaringen waarover de
CMV’er beschikt en die kunnen worden ingezet om deelnemers verder te helpen in hun
activiteiten of handelen.
Onder onderrichten wordt voorlichten, uitleggen, instrueren of onderwijzen verstaan.
Dit kan in de vorm van een klassikale les, maar bijvoorbeeld ook tijdens een presentatie
of het uitleggen van een spel (Spierts, 1998).
De CMV’er kan binnen een museum op verschillende plaatsen als agogisch
dienstverlener werkzaam zijn. Meestal is dat de sector waar men zich bezighoudt met
het publiek en de presentatie. Vaak zijn er binnen deze sector verschillende of
gecombineerde secties. De secties waar de CMV’er over het algemeen werkt zijn:
Educatie, Publieksservice, PR en communicatie of Informatiedienstverlening.
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Binnen de sectie Educatie houdt men zich bezig met het ontwikkelen van educatieve
programma’s voor het onderwijs, educatieve of begeleidende middelen (audiotour,
speurtocht e.d.) en andere museumactiviteiten zoals rondleidingen, lezingen, kinder- en
vakantieactiviteiten. Binnen de meeste musea is deze sectie verantwoordelijk voor de
uitvoering van museumlessen en de begeleiding van (school)groepen in het museum.
Deze sectie is, over het algemeen, ook betrokken bij de ontwikkeling van (educatieve)
tentoonstellingen. Daarnaast onderhoudt deze sectie contacten met
onderwijsgerelateerde instellingen.
De grondvormen van agogische dienstverlening die binnen deze sectie gehanteerd
worden zijn: animeren, arrangeren, informeren, onderrichten en adviseren.
De sectie PR en Communicatie verzorgt de promotie van het museum naar buiten. De
sectie PR en Communicatie is verantwoordelijk voor het drukwerk en in de meeste
gevallen ook voor de websites. Daarnaast is de sectie aanspreekpunt voor pers en media.
Binnen veel musea verzorgt deze sectie het publieksonderzoek, door middel van
enquêtes kunnen bezoekers een oordeel geven over de klantvriendelijkheid binnen het
museum en de presentaties die in het museum te zien zijn.
De grondvormen van agogische dienstverlening die binnen deze sectie gehanteerd
worden zijn: animeren, informeren en adviseren.
De medewerkers van de sectie Publieksservice houden zich bezig met de dagelijkse
werkzaamheden binnen het museum, zij houden toezicht in de museumzalen en
verzorgen de kaartverkoop en de service in de museumwinkel. Publieksbegeleiders
hebben dagelijks contact met de bezoekers en zijn daardoor ook de ogen en oren van het
museum.
De grondvormen van agogische dienstverlening die binnen deze sectie gehanteerd
worden zijn: animeren, arrangeren, informeren en onderrichten.
De medewerkers van de sectie Informatiedienstverlening verzorgen de telefonische en
digitale informatieverstrekking, daarnaast coördineren ze de boekingen voor groeps- en
schoolbezoeken en rondleidingen. Ook draagt deze sectie de verantwoordelijkheid voor
het informatiecentrum dat in de meeste musea aanwezig is. In het informatiecentrum
kan publiek terecht voor informatie of vragen over de collectie van het museum.
De grondvormen van de agogische dienstverlening die binnen deze sectie gehanteerd
worden zijn: arrangeren, informeren en adviseren.
Overeenkomst tussen al deze secties binnen een museum, is dat er direct contact is met
het publiek of de doelgroep. Deze secties werken er iedere dag aan om publiek het
museum binnen te krijgen (arrangeren en animeren) en wanneer het publiek binnen is
hen een plezierige en leerzame ervaring mee te geven (animeren, arrangeren,
informeren, onderrichten en adviseren).
Een belangrijke taak die de CMV’er binnen deze secties kan vervullen is
behoeftepeiling en aansluiting vinden bij verschillende doelgroepen, juist omdat een van
de sterke punten van de CMV’er is dat hij in gesprek durft te gaan met het publiek.
Berkers (1998) ziet de CMV’er binnen het domein kunst en cultuur als de deskundige
die weet op welke manier mensen leren en hoe ze zijn te stimuleren en activeren.
Naar mijn idee sluit het werk binnen de sectie Educatie het best aan bij CMV als
agogische dienstverlening, omdat eigenlijk alle grondvormen van agogische
dienstverlening binnen deze sectie worden gehanteerd.
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Bij de sectie Educatie worden voor of in samenspraak met het publiek
museumactiviteiten ontwikkeld, die mensen in aanraking brengen met kunst en cultuur,
hen daarover iets leren, laten nadenken en communiceren, op een plezierige manier.
3.1.1 De CMV’er en de doelgroep ouderen
De CMV’er ontwikkelt activiteiten die bijdragen aan de vorming van mensen. Wanneer
de CMV’er activiteiten ontwikkelt houdt hij daarbij zoveel mogelijk rekening met de
doelgroep(en) waarvoor de activiteit bedoeld is. Daarom is het belangrijk dat de
CMV’er een goed beeld heeft van die doelgroep(en). Voorafgaand aan het ontwikkelen
van een activiteit maakt de CMV’er een doelgroepanalyse.
In hoofdstuk 2 heb ik een analyse van de doelgroep ouderen gedaan, om zo een beeld te
krijgen van de kenmerken en ontwikkelingen die binnen deze doelgroep spelen.
Ondanks het feit dat de doelgroep ouderen geen homogene groep is, zijn er in
hoofdstuk 2 een aantal algemene kenmerken van ouderen naar voren gekomen.
Niet alleen de levensverwachting maar ook het aantal ouderen neemt toe en het grootste
gedeelte van de jongere ouderen woont zelfstandig. Daarnaast zijn ouderen steeds hoger
opgeleid en een vijfde volgt nog onderwijs. Tot slot hebben ouderen gemiddeld 54 uur
per week vrije tijd, waarvan 0,6 uur wordt besteed aan het bezoek van culturele
instellingen.
Bovenstaande ontwikkelingen zijn belangrijk voor de toekomst, maar wat maakt de
doelgroep ouderen extra interessant voor de CMV’er?
Ik denk dat de doelgroep ouderen interessant is omdat:
• Deze groep zicht bevindt in de derde levensfase (betaalde arbeid en het
opvoeden van kinderen is grotendeels afgesloten) men weer meer tijd heeft voor
persoonlijke ontwikkeling en zelfontplooiing (zinvolle besteding van de vrije
tijd).
• Het leer- en kennisgierige mensen zijn;
• Er binnen de doelgroep verschillende subdoelgroepen te onderscheiden zijn
waarvoor activiteiten ontwikkeld kunnen worden;
Daarnaast kunnen activiteiten bijdragen aan plezier, ontmoeting en uitdaging, aspecten
die voor de doelgroep ouderen van belang zijn.
Op het gebied van vorming en educatie voor ouderen zijn er talrijke initiatieven die
werken aan de maatschappelijke betrokkenheid van ouderen. Naast het lokale
vormingswerk in wijk en buurt, waar vaak CMV’ers werkzaam zijn, zijn er tal van
provinciale en landelijke senioren- en ouderenverenigingen.
Eén van de grootste educatieve initiatieven is het Hoger Onderwijs Voor Ouderen
(HOVO). HOVO heeft vijftien instellingen verspreid over heel Nederland die zijn
verbonden aan universiteiten of hogescholen. Het aanbod bestaat uit cursorisch hoger
onderwijs dat specifiek is gericht op senioren (55-plussers). HOVO biedt educatie die
bijdraagt aan de persoonlijke ontplooiing van senioren opdat zij zolang mogelijk
(geestelijk) gezond blijven, maatschappelijk actief en betrokken, en hun ervaring en
kennis blijven inzetten voor medeburgers (HOVO notitie, 2006).

De toekomst verzilvert! De CMV’er als intermediair tussen ouderen en musea

Marieke Peters

31

Culturele en Maatschappelijke Vorming

Haagse Hogeschool

2006

Volgens HOVO-Nederland is er een toenemende vraag naar senioreneducatie en zal in
2010 (het jaar waarin de eerste babyboomers de leeftijd van 65 bereikt hebben) jaarlijks
een miljoen senioren willen deelnemen aan educatieve activiteiten.
Ook HOVO-Nederland geeft aan dat het geklaag over vergrijzing een verkeerd signaal
is en dat de bijdrage van ouderen moet worden gestimuleerd.
In hoofdstuk 4 zal ik de mogelijke rol van HOVO bij het ontwikkelen van
museumactiviteiten nog verder uitwerken.
3.1.3 De CMV’er als intermediair tussen museum en ouderen
Berkers en Henrichs (2000) omschrijven de belangrijkste taken van de CMV’er binnen
het domein kunst & cultuur als volgt:
“in samenwerking met specifieke doelgroepen te komen tot de organisatie en
programmering van activiteiten op het gebied van kunst en cultuur. Daarvoor
maakt hij gebruik van de contacten die hij met andere professionele organisaties
heeft gelegd en onderhoudt. In samenspraak met deze partners ontwikkelt hij een
aanbod gebaseerd op de vragen en behoeften van de doelgroepen en op de
mogelijkheden en kwaliteiten van de eigen instelling of de andere organisaties.”
Berkers en Henrichs zien de CMV’er als een specialist die zijn aanbod laat aansluiten
bij de leefwereld van de doelgroep(en) en deze tijdens het (leer)proces laat beleven,
ervaren en (mee)doen.
Daarnaast kan hij trends, uitdagingen, knelpunten en problemen signaleren en zoeken
naar creatieve oplossingen. De CMV’er moet contacten kunnen leggen en onderhouden,
netwerken en samenwerken met andere organisaties en professionals opdat
cultuurparticipatie wordt bevorderd.
Berkers en Henrichs merken ook op dat de CMV’er bij de uitvoering van actieve
activiteiten een beroep doet op vakinhoudelijk geschoolde mensen en hen helpt bij de
oriëntatie op de doelgroep. Wanneer het receptieve of reflectieve activiteiten betreft zou
de CMV’er zelf in de uitvoering kunnen werken, mits hij daarvoor over genoeg kennis
beschikt.
Het ontwikkelen van een activiteit of programma doet de CMV’er niet op een
willekeurige manier, kern van de agogische dienstverlening is het methodisch handelen.
Met methodisch handelen wordt systematisch of planmatig werken bedoeld, dat houdt
in dat verschillende stappen, tijdens het ontwikkelen van een activiteit of programma,
bewust en weloverwogen in een bepaalde volgorde worden doorlopen en afgerond.
Daarnaast moet het methodisch handelen doelgericht gebeuren, zo efficiënt mogelijk.
Voor het methodisch handelen is een cyclische structuur van vijf dimensies ontwikkeld
die als handvat dienen bij het ontwikkelen van een activiteit of programma:
1. Vastleggen van het doel (formuleren en vaststellen van de doelen van een
activiteit of programma);
2. Diagnose van de situatie (onderzoeken van enerzijds de verwachtingen,
motieven en capaciteiten en anderzijds de sociale context van deelnemers, opdat
met hen overeenstemming ontstaat over de doelen);
3. Anticipatie (voorstelling van het mogelijke verloop door eventuele
mogelijkheden en beperkingen in kaart te brengen);
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4. Toetsing van het resultaat (evaluatie van de activiteit of het programma, toetsing
van de doelen);
5. Correctie (naar aanleiding van het resultaat kan worden besloten of doelen of
anticipatie worden bijgesteld).
(Spierts, 1998)
Bij de ontwikkeling en uitwerking van (educatieve) activiteiten komt veel kijken. De
CMV’er is niet altijd competent genoeg om het gehele proces van ontwikkeling en
uitwerking alleen te doorlopen. Hij zal daarom ook regelmatig een beroep moeten doen
op andere professionals die wel over de juiste vaardigheden en kennis beschikken. Het
is daarom belangrijk dat de CMV’er duidelijk kan verwoorden wat hij met een activiteit
of programma wil bereiken en daarna contacten goed onderhoudt. Communicatie is de
kern van een goede samenwerking.
Voorafgaand maakt de CMV’er een plan, opzet en begroting voor de activiteit. Deze
zullen door het afdelingshoofd en de financiële afdeling moeten worden gecontroleerd
op haalbaarheid. Nadat de opzet is goedgekeurd kan de CMV’er verder met de
uitwerking, dat doet hij in samenwerking met een conservator, degene die het meest
weet over (een specifiek deel van) de collectie van het museum.
Naarmate de uitwerking vorm krijgt zal de CMV’er ook met andere medewerkers en
organisaties samenwerken, dat is afhankelijk van het soort activiteit dat ontwikkeld
wordt.
Voor ouderen kunnen verschillende educatieve middelen worden ingezet zoals een
kijkroute, een audiotour of een rondleiding.
Bij een kijkroute wordt bijvoorbeeld een boekje gemaakt, daarbij heeft de CMV’er hulp
nodig van de sectie PR en Communicatie (voor de redactie van het tekstuele gedeelte),
maar bijvoorbeeld ook van een vormgever. Bij een audiotour zal de CMV’er een beroep
doen op een bedrijf dat daarin gespecialiseerd is. Bij het ontwikkelen van een
rondleiding zal de CMV’er er voor moeten zorgen dat rondleiders of museumgidsen een
goede training krijgen over het benaderen van de doelgroep en het onderwerp dat tijdens
de rondleiding besproken wordt.
Wanneer een activiteit volledig is uitgewerkt kan deze worden gepromoot. Allereerst
heeft de CMV’er daarbij de hulp nodig van een vormgever voor bijvoorbeeld het
ontwerpen van flyers en posters.
Daarna moeten de doelgroep of deelnemers, in dit geval ouderen, op de hoogte worden
gebracht. Dat kan de CMV’er doen op verschillende manieren. Allereerst zijn er de
standaard publieksactiviteiten die plaatsvinden via de sectie PR en Communicatie,
verschillende media (dagbladen, radio en televisie) worden over een activiteit
geïnformeerd door middel van een persbericht. Daarnaast kunnen ook specifieke
tijdschriften of websites door middel van een persbericht geïnformeerd worden, in dit
geval zijn dat tijdschriften en websites met ouderen als doelgroep zoals Midi, Zin,
Tableau, Plus-Magazine, Nu, Ook!, www.seniorweb.nl, www.seniorencafe.nl en
www.seniorenplein.nl.
Naast deze standaard publiciteitsactiviteiten zijn ouderen ook op andere manieren te
bereiken, bijvoorbeeld via organisaties in hun lokale omgeving als bibliotheek,
wijkcentrum, verzorgingstehuis, culturele verenigingen, seniorenbonden,
Volksuniversiteit en HOVO.
De CMV’er houdt dus aan de ene kant rekening met de doelgroep(en) bij het
ontwikkelen van activiteiten. Aan de andere kant zal de CMV’er altijd vanuit het
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museum moeten werken en dus rekening moeten houden met het beleid en mogelijke
grenzen.
Wanneer de CMV’er werkzaam is als educator in een museum en (educatieve)
activiteiten voor de doelgroep ouderen gaat ontwikkelen zijn er een aantal punten waar
rekening mee gehouden moet worden.
Enerzijds vanuit de doelgroep ouderen, bijvoorbeeld:
• Zelfontplooiing (ontwikkeling van de cognitieve vermogens);
• Serieus (op niveau);
• Plezier;
• Ontmoeting.
Anderzijds vanuit het museum, bijvoorbeeld:
• Aansluiting op collectie of tentoonstelling;
• Innovatief en aantrekkelijk (profilering);
• Binnen de grenzen van het budget;
• Bijdragen aan klanttevredenheid.
De kracht van de CMV’er zit in het vinden van evenwicht tussen enerzijds de vraag of
behoeften vanuit de doelgroep of klanten en anderzijds de belangen en het beleid van de
werkgever of opdrachtgever.
In bijlage 2 heb ik een profiel opgenomen voor de CMV’er, werkzaam als educator in
een museum, die activiteiten speciaal voor ouderen wilt ontwikkelen.
3.2 Speciaal voor ouderen
Binnen musea zijn er verschillende activiteiten waar ouderen aan mee kunnen doen. Er
worden regelmatig lezingen, rondleidingen en andere arrangementen aangeboden. Op
dit moment is er nog weinig aanbod speciaal gericht op de doelgroep ouderen.
Er zijn wel musea die het belang van de doelgroep ouderen inzien en zich daarom ook
meer op deze doelgroep gaan richten. Het Stedelijk Museum organiseert regelmatig
interactieve rondleidingen voor oudere leden van de vriendenkring. Het Maritiem
Museum Rotterdam is bezig om hun presentatie voor ouderen toegankelijk te maken en
eventueel een programma voor deze doelgroep te ontwikkelen. En eind dit jaar zal het
Rijksmuseum van Oudheden de tentoonstelling ‘Glas’ openen, waarvoor specifieke
PR-strategiën gehanteerd worden geheel gericht op de doelgroep oudere vrouwen.
3.2.1 ‘Honderd jaar Ot en Sien’ in het Nationaal Onderwijsmuseum
In het kader van deze scriptie en naar aanleiding van haar artikel in Museumvisie, heb ik
een gesprek gehad met Saskia Noordoven. Zij is hoofd van de sectie Educatie in het
Nationaal Onderwijsmuseum in Rotterdam. Dit museum houdt zich bezig met de
geschiedenis en ontwikkelingen van het onderwijs in Nederland.
Van januari tot en met mei 2005 was in het museum de tentoonstelling ‘Honderd jaar Ot
en Sien’ te bezichtigen. Bij de tentoonstelling ontwikkelde de sectie Educatie van het
museum twee educatieve arrangementen speciaal voor ouderen.
Ik heb het met Saskia Noordoven gehad over hoe zij de doelgroep ouderen ziet en hoe
aanbod voor deze doelgroep ontwikkeld wordt.
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Noordoven vindt ouderen een belangrijke doelgroep, omdat het een in omvang
toenemende groep is. Voor het educatieve aanbod worden door Noordoven twee
groepen ouderen onderscheiden. Enerzijds de actieve 50-plussers, die mobiel zijn, over
veel vrije tijd en financiële middelen beschikken en daarnaast regelmatig culturele
uitstapjes maken. Anderzijds zijn er de minder mobiele 70-plussers die woonachtig zijn
in verzorgings- of bejaardentehuizen.
De actieve 50-plussers bezoeken het museum veelal in groepsverband of met een
vereniging. De 70-plussers uit het verzorgings- of bejaardentehuis, zijn voor veel musea
een minder voor de hand liggende doelgroep. Reden daarvoor is dat ze minder mobiel
zijn, het museum in kleine groepen bezoeken en een intensieve begeleiding vragen. Aan
de andere kant is het wel een bereikbare doelgroep aangezien ze in tehuizen wonen. Bij
deze tehuizen is in de meeste gevallen een activiteitenbegeleider werkzaam die als
contactpersoon voor het museum kan dienen.
Noordoven kwam op het idee om voor de doelgroep ouderen materiaal te ontwikkelen
doordat er nog niets speciaal voor deze doelgroep was en het onderwerp van de
tentoonstelling goed bij deze doelgroep aansloot. Maar ook door de positieve ervaring
die het museum met deze doelgroep heeft en de vraag vanuit tehuizen. Met oog op de
vergrijzing ziet Noordoven het ontwikkelen van materiaal speciaal voor ouderen als een
ideaal, het levert financieel niet veel op, maar daar staat wel een positieve waardering
tegenover.
Voor de 50-plussers en gezelschappen ontwikkelde het museum het arrangement ‘De
wondere wereld van Ot en Sien’, bestaande uit een interactieve rondleiding door de
tentoonstelling in combinatie met een historische les in het klaslokaal van 1910. Voor
de 70-plussers ontwikkelde het museum het arrangement ‘Een ervaring rijker’,
bestaande uit een interactieve rondleiding door de tentoonstelling. Beide arrangementen
konden worden afgesloten met koffie, thee en gebak.
Tijdens het bezoek werden de ouderen begeleid door een museumgids. De museumgids
neemt dan niet de rol aan van verteller, maar is de gespreksleider tijdens het
museumbezoek. Noordoven benadrukt dat de museumgids zich aanpast aan (het niveau
van) de doelgroep. Bij de 50-plussers vertrekt de gids vanuit de kennis die bij de groep
ligt en vindt inhoudelijke verdieping plaats. Bij de 70-plussers is het bijvoorbeeld
belangrijk dat er rustig en duidelijk gesproken wordt en herkenning wordt gestimuleerd.
Ook voor de vormgeving van de tentoonstelling ‘Honderd jaar Ot en Sien’ werd
rekening gehouden met de doelgroep ouderen. De tentoonstelling was toegankelijk voor
rolstoelen en rollators en de illustraties hingen laag of waren vergroot.
Voor de rondleiding en de historische les werd verschillend materiaal ontwikkeld.
Bij de verschillende thema’s en stops in de rondleiding werden interactieve middelen
ingezet om de zintuigen te prikkelen. Kijken, luisteren, zingen, proeven, ruiken,
discussiëren en voelen kwamen allemaal aan de orde. De rondleiding werd afgesloten
met het vouwen van een hoedje van papier.
Voor de historische les in het klaslokaal van 1910 werd een lesboekje ontwikkeld. De
groep kon daarbij kiezen uit twee lessen op de ouderwetse manier. Les één bestond uit
zingen, lezen en schrijven (met een ouderwetse kroontjespen). Les twee bestond uit
lezen, rekenen en zingen.
Na afloop van het museumbezoek kreeg de activiteitenbegeleider of verantwoordelijke
voor de organisatie van het uitstapje een evaluatieformulier mee. Naar aanleiding
daarvan zijn nog enkele aanpassingen gedaan.
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Het programma is niet in samenwerking met ouderen ontwikkeld. Wel zijn bij het
ontwikkelen van het programma voor de 70-plussers activiteitenbegeleiders van de
tehuizen betrokken, zodat een op maat gemaakt programma tot stand kwam.
Onder tehuisbewoners zijn niet alleen lichamelijk beperkte ouderen, maar ook geestelijk
beperkten, zoals dementen. Daarom hebben de museumgidsen voorafgaand een speciale
training gehad over het tot stand brengen van interactie met deze doelgroep. Voor de
70-plussers was het museumbezoek een soort aanvulling op de geheugentraining die zij
krijgen vanuit de tehuizen. Het materiaal stimuleerde herkenning en beleving van de
eigen jeugd.
Belangrijke punten om op te letten bij het ontwikkelen van (educatief) aanbod voor
ouderen zijn, volgens Noordoven, dat afbeeldingen en teksten groot zijn zodat ouderen
het goed kunnen zien. Ook moet het aanbod goed aansluiten bij de doelgroep, dat
gebeurt mede door museumgidsen goed op te leiden, zodat ze weten hoe ze met de
doelgroep om kunnen gaan en waar ze op moeten letten.
Veel ouderen hechten waarde aan het sociale aspect van een museumbezoek, naast de
leerzame kant van een museumbezoek, vinden ze het ook belangrijk dat een bezoek
plezierig en gezellig is.
Ik vroeg Saskia Noordoven of zij denkt dat ouderen het erg vinden om op hun leeftijd te
worden aangesproken. Zij denkt dat het van de aanpak afhangt, ouderen schamen zich
bijvoorbeeld niet voor hun leeftijd wanneer hen dit kortingen oplevert. Op de
arrangementen is wat leeftijd betreft geen kritiek gekomen.
Ook vroeg ik wat extra stimulansen zijn om ouderen musea te laten bezoeken.
Noordoven zegt dat geld een belangrijke rol speelt, kosten van een museumbezoek of
arrangement moeten financieel aantrekkelijk zijn.
In de vijf maanden dat de tentoonstelling ‘Honderd jaar Ot en Sien’ te bezichtigen was
zijn er 22.000 bezoekers op af gekomen. In totaal is er 36 keer gebruik gemaakt van het
arrangement ‘De wondere wereld van Ot en Sien’ en 46 keer van het arrangement ‘Een
ervaring rijker’. Deelnemers aan de arrangementen waren hoofdzakelijk bewoners van
Rotterdam en regio.
Saskia Noordoven is tevreden over de resultaten die met de tentoonstelling en de
arrangementen zijn behaald. Zij wil op korte termijn een structureel programma voor de
doelgroep ouderen ontwikkelen.
Omdat het voor de bewoners van verzorgings- en bejaardentehuizen een hele
onderneming is om een bezoek aan een museum te brengen, overweegt Noordoven een
programma te ontwikkelen dat in de tehuizen kan worden uitgevoerd.
3.2.2 Cultuureducatie voor ouderen
Naar aanleiding van een tip van CMV-docent Marcel Spierts, heb ik contact opgenomen
met Pieter Schoonenboom.
Pieter Schoonenboom is oud CMV-docent, medeoprichter van het Hoger Onderwijs
Voor Ouderen (HOVO) en af en toe geeft hij nog les bij de HOVO in Den Haag en
Groningen. Daarnaast is hij kunstliefhebber, bezoekt regelmatig musea, is lid van de
vriendenkring van het Stedelijk Museum en behoort met zijn 68 jaar zelf tot de groep
ouderen.
Interessant voor deze scriptie is zijn visie op museumeducatie speciaal voor ouderen.
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Schoonenboom ziet ouderen als een ideale doelgroep voor cultuureducatie, allereerst
omdat een groot deel al musea bezoekt, ze over tijd en financiële middelen beschikken
en er daarnaast goede voorzieningen zijn die de drempel tot een museumbezoek
verlagen, zoals de museumjaarkaart, 65+ kortingen en de ooievaarspas (in Den Haag).
Ten tweede zijn ouderen gemotiveerde bezoekers, ze willen graag genieten van het
leven en kunst geeft hen die mogelijkheid. Ouderen zijn leergierig en het leren over
kunst is voor hen een bijdrage aan genot en zingeving.
Tot slot is het sociale aspect voor ouderen belangrijk, het praten en discussiëren over
kunst en het toetsen van bevindingen en ervaringen aan anderen.
Educatie moet niet te zwaar zijn, want ouderen zijn ook uit op amusement, plezier en
gezelligheid. Schoonenboom gebruikt daarvoor het begrip ‘infotainment’, educatie in
een luchtige sfeer.
Daarbij zegt Schoonenboom dat ouderen als groep niet geïsoleerd moeten raken van
bijvoorbeeld jongeren. Veel ouderen vinden het ook leuk en prettig om juist met
jongeren mensen in aanraking te komen en van gedachte te wisselen.
Kunst wordt vaak aan de hand van een thema aan de orde gebracht. Zo’n thema moet,
volgens Schoonenboom, altijd aan minstens één van de volgende drie criteria voldoen:
esthetisch (zingeving, genieten), historisch (context, betekenis) of van maatschappelijke
aard (actualiteit).
Een educatief programma moet, volgens Schoonenboom, ook aan bepaalde eisen
voldoen. Een programma moet aansluiten bij het niveau van de deelnemers, dit is
afhankelijk van hun startsituatie en achtergrond (beginners, gevorderden of daar
tussenin) en de laag- of hoogdrempeligheid van de te bestuderen kunst. Het niveau mag
best hoog zijn, men moet er wel wat van leren, en het moet inhoudelijk helder
gepresenteerd worden. Educatie moet uitdagen en prikkelen, men moet serieus genomen
worden en er in kunnen groeien.
Betrokkenheid en begeleiding binnen een educatief programma voor ouderen zijn
essentieel. Schoonenboom heeft zelf museumlessen gevolgd bij Rian Beecks, in het
Stedelijk Museum, zij hanteerde een vorm van interactieve rondleiding. Interactief
wordt hier niet gezien in de vorm van multimedia, maar als een wisselwerking tussen
rondleider en deelnemer.
Deelnemers worden gestimuleerd naar kunst te kijken, over kunst te praten, een mening
te vormen en uit te wisselen en een link te leggen naar de actualiteit. Daarnaast gaat de
rondleider dieper in op de (kunst)historische en maatschappelijke achtergronden.
Ook deze interactiviteit is (inhoudelijk) aan te passen naar het niveau van de groep die
wordt rondgeleid.
Schoonenboom zou een educatief programma in tweeën opdelen, met eerst een
theoretische verdieping op school, tijdens een cursus of bijeenkomst. Het tweede
gedeelte vindt plaats in het museum met de interactieve aanpak.
Schoonenboom ziet ook mogelijkheden in het betrekken van de doelgroep bij het
ontwikkelen van educatieve programma’s. Veel leden van de vriendenkringen van
musea behoren tot de 55-plussers en zij hebben vaak kennis van de collectie van het
museum, zij zouden bijvoorbeeld als vrijwilliger of klankbordgroep kunnen fungeren.
Ook Pieter Schoonenboom heb ik gevraagd of hij denkt dat ouderen het erg vinden om
op hun leeftijd te worden aangesproken. Schoonenboom zelf heeft daar wel moeite mee,
hij vindt dat doelgroepen al gauw op negatieve kenmerken worden onderscheiden.
Hijzelf zal dan ook niet zo snel op een aanbod afkomen dat speciaal voor ouderen is.
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Maar Schoonenboom denkt dat, wanneer het om een neutrale doelgroepbenadering gaat,
er een hoop ouderen zijn die daar geen moeite mee hebben. En ook wanneer het ouderen
iets oplevert vinden zij het niet erg om op hun leeftijd te worden aangesproken.
Als extra stimulansen om ouderen musea te laten bezoeken noemt Schoonenboom een
goede, doelgroepgerichte PR en communicatie. Ouderen komen sneller op een
tentoonstelling, lezing of rondleiding af wanneer de PR mooi is vormgegeven, zij
associëren dat met een goede kwaliteit. Daarnaast vinden ouderen het leuk om
uitgenodigd te worden voor openingen van tentoonstellingen of speciale ontvangsten.
Ouderen letten op de kosten, toegangprijs, educatief programma en catalogus mogen
niet te duur zijn of ze moeten kunnen profiteren van kortingen. Ook de horecafunctie is
van belang, want in de meeste gevallen wordt een museumbezoek afgesloten in het
museumcafé. Tot slot vindt Schoonenboom ook de toegankelijkheid van musea voor
minder validen belangrijk.
3.3 Samenvatting
Een museum is een plek waar het werk van de CMV’er goed tot zijn recht komt, het is
een plek waar mensen in aanraking komen met cultuur en kunst, waar mensen iets
kunnen leren en waar mensen kunnen recreëren of plezier kunnen beleven.
De CMV’er ontwikkelt activiteiten die bijdragen aan de vorming van mensen. Wanneer
de CMV’er activiteiten ontwikkelt, houdt hij daarbij zoveel mogelijk rekening met de
doelgroep(en) waarvoor de activiteit bedoeld is. Daarom is het belangrijk dat de
CMV’er een goed beeld heeft van die doelgroep(en).
Er zijn verschillende redenen waarom de doelgroep ouderen interessant is voor CMV.
Allereerst is het een in omvang toenemende doelgroep. Binnen de doelgroep zijn
verschillende subdoelgroepen te onderscheiden waarvoor activiteiten ontwikkeld
kunnen worden. Ouderen zijn leer- en kennisgierige mensen en ze hebben meer tijd
voor persoonlijke ontwikkeling en zelfontplooiing.
De CMV’er is als educator in een museum te zien als intermediair tussen het museum
en de doelgroep, in dit geval ouderen. De CMV’er houdt aan de ene kant rekening met
de doelgroep bij het ontwikkelen van activiteiten (zelfontplooiing, niet betuttelend maar
serieus, plezierig, ontmoeting). Aan de andere kant zal de CMV’er altijd vanuit de
instelling moeten werken en dus rekening moeten houden met beleid en mogelijke
grenzen (aansluiting op collectie of tentoonstelling, vernieuwend en aantrekkelijk,
binnen de grenzen van het budget, bijdragen aan klanttevredenheid).
Daarnaast werkt hij samen met andere museummedewerkers en organisaties, opdat een
optimale situatie voor een activiteit of programma tot stand komt.
Naast het literatuuronderzoek voor deze scriptie heb ik ook gesproken met Saskia
Noordoven en Pieter Schoonenboom. Zij hebben beiden hun eigen visie op het
onderwerp ‘ouderen als doelgroep van musea’ gegeven.
Op een aantal punten waren binnen deze visies overlappingen te vinden. Zo zeggen
beiden over de doelgroep ouderen:
• Veel ouderen beschikken over vrije tijd en financiële middelen;
• Ze brengen regelmatig een bezoek aan culturele instellingen (waaronder musea);
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Ouderen vinden zowel het leerzame en inhoudelijke, als het sociale en plezierige
belangrijk bij een bezoek aan musea.
Over educatief aanbod zeggen beiden:
• Het moet aansluiten bij het niveau van deelnemers;
• Aanbod moet verdieping geven in een bepaald thema of onderwerp (receptief en
reflectief);
• De begeleiding (rondleider/ museumgids) moet betrokken zijn en gebruik maken
van interactieve middelen.
Extra stimulansen die beiden noemen:
• Aanbod mag niet te veel kosten of men moet kunnen profiteren van kortingen;
• De horecafunctie;
• Toegankelijkheid voor minder validen.
Daarnaast zijn er natuurlijk ook verschillen tussen de visies van beiden. Schoonenboom
doelt met zijn visie hoofdzakelijk op kunstmusea en meer op actieve ouderen die hij zou
indelen naar niveau. Noordoven maakt bij het ontwikkelen van aanbod duidelijk een
onderscheid tussen de actieve 50-plussers en de minder actieve 70-plussers.
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Museumeducatie voor ouderen

In dit hoofdstuk bekijk ik wat ik als CMV’er toe kan voegen met betrekking tot het
onderwerp ‘ouderen als doelgroep van musea’.
In dit hoofdstuk zal ik uitgangspunten, een methodiek en een globale opzet voor een
educatief programma gericht op de doelgroep ouderen geven.
4.1 Uitgangspunten voor educatief aanbod
Voordat ik met Noordhoven en Schoonenboom in gesprek ging heb ik voor mijzelf een
aantal kernpunten van de doelgroep ouderen op een rijtje gezet. Maar ook van de
CMV’er en van educatief aanbod voor ouderen. Dit heb ik gedaan naar aanleiding van
de inzichten die ik als CMV’er heb opgedaan uit de bestudeerde literatuur. Veel van
deze kenmerken kwamen overeen met verschillende punten die ook in de gesprekken
met Noordoven en Schoonenboom naar voren zijn gekomen.
Op basis van het theoretisch onderzoek in de voorgaande hoofdstukken en de
gesprekken met Saskia Noordoven en Pieter Schoonenboom kan ik de volgende
uitgangspunten formuleren:
Ouderen hebben interesse in traditionele kunsten en historie, het zijn leer- en
weetgierige mensen. Een groot deel van de ouderen bezoekt wel eens een
museum en ouderen hebben het grootste aandeel binnen het museumpubliek.
Ouderen zullen aan een educatief aanbod deelnemen wanneer hen dit nieuwe
kennis en inzichten bijbrengt, met andere woorden wanneer dit zelfontplooiing
en persoonlijke ontwikkeling stimuleert.
Naast het leerzame van een museumbezoek neemt ook plezier en het sociale
aspect een belangrijke rol in. Ouderen delen hun ervaringen graag met anderen
en vinden ontmoeting, communicatie en uitwisseling met anderen belangrijk.
Omdat de CMV’er als educator werkzaam is als intermediair tussen, in dit geval,
het museum en de doelgroep ouderen, is het belangrijk dat hij evenwicht tussen
beide vindt. Omdat de CMV’er in de meeste gevallen vertrekt vanuit en inspeelt
op de behoeften van de doelgroep, moet hij zich goed in hun leefwereld kunnen
verplaatsen.
Doel van de CMV’er is door middel van sociale en culturele activiteiten de
competenties van de doelgroep te vergroten, opdat hun participatie wordt
bevorderd. De CMV’er doet dat door op creatieve wijze, in samenspraak met de
doelgroep en door samenwerking met andere museummedewerkers en relevante
organisaties, een aanbod te ontwikkelen dat een beroep doet op de intrinsieke
waarden.
In de eerste plaats moet een educatief aanbod laagdrempelig en toegankelijk zijn
door aan te sluiten bij de interesse, motieven en leefwereld van de doelgroep
ouderen. Herkenning is daarbij een belangrijk punt.
Het educatieve aanbod zal eerder in receptieve en reflectieve vorm aangeboden
worden, dan in de actieve vorm, omdat deze twee toegankelijker en praktischer
zijn, en beter aansluiten bij de doelgroep ouderen.
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In de tweede plaats moet het aanbod door middel van interactiviteit uitdagen en
prikkelen. Dat kan op verschillende manieren, door bijvoorbeeld een actieve
wisselwerking tussen bezoeker en museumgids of door het gebruik van
bijvoorbeeld tastbare voorwerpen.
Omdat het belangrijk is om aanbod aan te laten sluiten bij de doelgroep, ligt hier
voor de CMV’er de mogelijkheid om contact te leggen en te netwerken met
organisaties die al met de doelgroep ouderen werken. Enerzijds kunnen deze
organisaties de CMV’er informeren over en oriënteren op de doelgroep,
anderzijds kan de CMV’er hen een op maat gemaakt aanbod bieden.
Voorbeelden van mogelijke partners zijn HOVO, culturele centra en
buurthuizen.
Bovenstaande uitgangspunten geven nog geen concreet handvat voor de vorm van het
educatieve aanbod. Daarom wil ik inhaken op de vorm die Pieter Schoonenboom tijdens
het gesprek aankaartte, de interactieve rondleiding, of zoals Saskia Noordoven het
noemt “de museumgids als gespreksleider”.
4.1.1 De interactieve rondleiding
De interactieve rondleiding waarover Pieter Schoonenboom mij vertelde wordt niet
alleen in het Stedelijk Museum gebruikt. In de publicatie ‘Volgt de gids?’ van de
Koning Boudewijnstichting wordt deze manier van rondleiden uitgebreid besproken. De
interactieve rondleiding wordt in veel musea (ook in Nederland) gebruikt om kinderen
naar kunst te laten kijken. In het Museum voor Hedendaagse Kunst Antwerpen groeide
de behoefte onder de museumgidsen en het publiek, om deze vorm van rondleiden ook
bij volwassenen toe te passen.
De interactieve rondleiding is anders dan de ‘klassieke’ rondleiding, waarbij puur
kennis- en informatieoverdracht centraal staan.
Bij de ‘klassieke’ rondleiding vertelt de museumgids het verhaal achter het
(kunst)object, over de maker/ kunstenaar en de plaatsing in de (kunst)geschiedenis of
maatschappelijke context, de toeschouwers luisteren en volgen.
Tijdens de interactieve rondleiding is het (kunst)object niet langer de illustratie bij een
verhaal, volgens Prummel en Saey (2001) staat het samen kijken naar (kunst)objecten
centraal. De toeschouwer heeft een actieve rol in het kijk- en denkproces, de
achterliggende informatie wordt door de museumgids verbonden met meningsvorming
en discussie. Het verstrekken van informatie blijft wel belangrijk om de context van het
(kunst)object te bepalen, maar deze informatie moet het kijk- en denkproces van de
deelnemers altijd stimuleren.
De museumgids laat de deelnemers tijdens het kijken hun aandacht richten,
interpreteren en associaties oproepen, waarna er vervolgens door museumgids en
deelnemers vragen worden gesteld, ervaringen worden uitgewisseld en meningen
gevormd. De museumgids kan beslissen om nieuwe informatie toe te voegen of de
deelnemers een doe-, zoek-, of kijkopdracht te laten uitvoeren.
De museumgids geeft iedereen de ruimte voor inbreng, luistert aandachtig en accepteert
antwoorden (Prummel en Saey, 2001).
De rol en invloed van de museumgids, het publiek en de tentoonstelling of presentatie
zijn anders dan bij de ‘klassieke’ rondleiding.
De toekomst verzilvert! De CMV’er als intermediair tussen ouderen en musea

Marieke Peters

41

Culturele en Maatschappelijke Vorming

Haagse Hogeschool

2006

Bij de interactieve rondleiding krijgt de museumgids te maken met individuen met allen
een eigen persoonlijke context (ervaringen, behoeften, interesses en motivaties), die van
invloed is op hun gedrag, ervaring en leerstijl. Deze individuen vormen samen een
groep (de sociale context). Om goed aan te sluiten bij de leefwereld van de groep is het
belangrijk dat de museumgids zoveel mogelijk informatie krijgt over hun samenstelling,
startsituatie, verwachtingen en doel van de rondleiding. De museumgids zal dit tijdens
de ontvangst en inleiding bij de groep moeten peilen. Daarnaast is het voor de
museumgids belangrijk om te weten of de deelnemers elkaar kennen, dat is namelijk
van invloed op de onderlinge interactie (Prummel en Saey, 2001).
Binnen de groep zijn persoonlijke en sociale contexten aldoor in interactie met elkaar.
Omdat de museumgids tijdens de interactieve rondleiding de rol van gespreksleider
heeft, is inhoudelijke kennis van de tentoonstelling of presentatie alleen niet genoeg.
Het is dan ook van belang dat de museumgids inzicht heeft in het omgaan met
groepsdynamische aspecten, beschikt over communicatieve vaardigheden en vraag- en
gesprekstechnieken beheerst. Omdat een te grote groep voor een complexe
communicatie zorgt, stellen Prummel en Saey (2001) dat een groep niet groter dan
vijftien personen kan zijn.
Belangrijk is een evaluerende nabeschouwing, in bijvoorbeeld het museumcafé of door
middel van evaluatieformulieren.
Voor verdere uitwerking van de methodiek van de interactieve rondleiding verwijs ik
naar de publicatie ‘Volgt de gids?’ van de Koning Boudewijnstichting.
Uit ervaring blijkt dat de interactieve benadering positief ontvangen wordt. Doordat
deelnemers van mening wisselen wordt de eigen kijk en mening beïnvloedt en krijgt de
mening van anderen een meerwaarde. Ook wordt daardoor informatie beter door de
deelnemers onthouden. Daarnaast geven deelnemers aan dat zij het prettig vinden om
gestimuleerd en uitgedaagd te worden om te kijken, te interpreteren en associëren, na te
denken en te beleven (Prummel en Saey, 2001).
Waarom zou een museum kiezen voor de interactieve rondleiding als educatief middel
voor de doelgroep ouderen?
Het grootste deel van het informatieaanbod in musea plaats door middel van tekst:
folders, bijschriften, tekstbordjes, informatie op computers, catalogi en de gesproken
tekst van de audiotour. Tekstuele informatie vraagt veel van het concentratievermogen
van de toeschouwer en, zo beweerd Konijn (2001), het is vaak voor maar één uitleg
vatbaar, terwijl de interactieve rondleiding uitnodigt tot stellingname, discussie, oordeel,
fantasie of associatie.
De interactieve rondleiding sluit goed aan bij wat Medy van der Laan als kracht van
musea noemt: de menselijke factor (plezier in combinatie met kennis en ontwikkeling,
door persoonlijke interactie).
Het antwoord op bovenstaande vraag is dan ook, zoals al eerder naar voren kwam, dat
ouderen het belangrijk vinden dat een aanbod prikkelend en uitdagend is, daarnaast
vinden ze communicatie, uitwisseling en het delen van ervaringen met anderen prettig.
4.2 Educatief programma
In de volgende paragrafen zal ik een globale opzet geven hoe ik, als CMV’er werkzaam
in een museum, een interactieve rondleiding voor de doelgroep ouderen vorm zou
geven. Dat doe ik aan de hand van de grondstructuur van het methodisch handelen, de
kerntaken van CMV en mijn eigen ervaring met het begeleiden van groepen.
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De grondvorm van het methodisch-agogisch handelen die daarbij komt kijken is
arrangeren, het ontwikkelen van een arrangement.
Zowel in de theoretische verdieping als in de gesprekken komt het begrip ‘niveau’ een
aantal keer terug. Aan de ene kant moet het aanbod op niveau zijn en aan de andere kant
moet het aansluiten bij de (doel)groep en moet men er in kunnen groeien.
Niveau wordt op verschillende manieren onderscheiden. Ik houd het bij de ‘beginner’,
de ‘bekwame’ en de ‘gevorderde’, dit sluit redelijk aan bij de vijf opbouwende stadia
die in ‘Volgt de Gids?’ worden gehanteerd.
Het niveau van de deelnemers of groep is de startsituatie van waaruit vertrokken wordt.
Ik heb gekozen om per niveau een opzet te maken. Ik gebruik bij mijn voorbeelden
kunstmusea, omdat aan de hand van dit type museum de interactieve rondleiding het
best kan worden uitgelegd. Dat betekent echter niet dat de methode niet gebruikt kan
worden door andere typen musea.
Aangezien ouderen vaak kleine musea binnen de eigen regio bezoeken richt ik mij
hierbij op musea in Den Haag, de regio waar ik zelf woonachtig ben.
4.2.1 Voorbeeld Panorama Mesdag
Doel en diagnose
Panorama Mesdag is het museum waar het cilindervormige schilderij van Hendrik
Willem Mesdag wordt tentoongesteld. Dit museum, maar in het bijzonder het schilderij,
leent zich goed voor de interactieve benadering van de ‘beginner’. Beginners zijn
ouderen die weinig of nooit een museum bezoeken. Een museumbezoek is voor hen
hoogdrempelig omdat ze weinig kennis van en ervaring met kunst hebben. Voor hen is
het belangrijk dat allereerst herkenning tot stand wordt gebracht, in dit geval is dat
Scheveningen, gezien vanaf een duintop.
Het doel van deze interactieve rondleiding is een (eerste) kennismaking met kunst. Deze
kennismaking moet voor de deelnemers bepaalde vooroordelen met betrekking tot kunst
wegnemen en hen kennis en inzicht geven om op een nieuwe of andere manier naar
kunst te kijken.
Anticipatie
De groep wordt ontvangen door
de museumgids, die hen
meeneemt naar een ruimte waar
hij de groep een korte inleiding
kan geven.
De deelnemers nemen plaats,
waarna de museumgids zichzelf
voorstelt en uitlegt hoe hij te
werk zal gaan.
Panorama Mesdag (1880-1881) (bron: http://nl.wikipedia.org)
Laagdrempelige en informele vragen kunnen een veilige start bieden en brengen de
eerste interactie op gang:
• Waar komt u vandaan?
• Wie is er al eens eerder in dit museum geweest?
• Wie heeft er wel eens van de schilder Mesdag gehoord of werk van deze schilder
gezien?
• Wie gaat er wel eens naar het strand of wandelen in de duinen?
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Vervolgens kan de museumgids kort (hoogstens vijftien minuten, in verband met de
spanningsboog) wat vertellen over:
• De schilder, zijn kunst en werkwijze;
• De tijd waarin de schilder leefde en het heersende beeld over kunst in die
periode.
Het verhaal kan eventueel met beeldmateriaal ondersteund worden.
Na de korte inleiding begeeft de groep zich naar de tentoonstellingsruimte. In dit geval
de cilindervormige ruimte waar het panorama wordt tentoongesteld. De museumgids
kan de groep eerst circa vijftien minuten de tijd geven om individueel of met elkaar
rustig rond te kijken en indrukken op te laten doen.
Vervolgens brengt de museumgids de groep weer bij elkaar en vraagt hen naar
ervaringen. De museumgids kan vragen stellen als:
• Kunt u beschrijven wat dit werk weergeeft?
• Wat trekt uw aandacht in dit werk?
• Wat herkent u in dit werk?
• Waar doet het werk u aan denken?
• Wat voor gevoel roept het werk bij u op?
• Wat denkt u dat de kunstenaar met het werk zou willen bereiken?
Afhankelijk van de antwoorden kan de museumgids voor verdieping kiezen en een
gesprek of discussie op gang brengen door vragen te stellen als:
• Kunt u daar iets meer over zeggen?
• Kunt u die gedachte toelichten?
De museumgids kan vervolgens nieuwe informatie geven over het schilderij of de
schilder.
Een doe-, zoek-, of kijkopdracht bij het panorama kan de deelnemers op een andere
manier laten kijken. De museumgids kan de deelnemers in splitsen groepjes en hen
bijvoorbeeld foto’s van de omgeving in de huidige tijd geven en ze deze laten zoeken op
het schilderij en vergelijken met wat daarop te zien is.
Hier kan de museumgids vragen bij stellen als:
• Wat valt u op?
• Wat voor gevoel roept deze vergelijking bij u op?
Ook hierbij kan de museumgids kiezen voor verdieping.
Na het bezoek aan het panorama kan de museumgids de groep meenemen naar de
(huidige) tentoonstelling ‘Mesdag op het droge’, waar de deelnemers individueel
kunnen rondkijken. De museumgids kan ook hier bepaalde vragen stellen bijvoorbeeld
over de verschillen tussen de werken die daar te zien zijn, of hij kan de deelnemers een
kunstwerk laten uitkiezen dat hen het meest aanspreekt en dat door iedere deelnemer
laten toelichten.
Het museumbezoek kan evaluerend worden afgesloten in het museumcafé, waar de
museumgids met de deelnemers kan napraten over hun ervaringen.
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4.2.2 Voorbeeld Mauritshuis
Doel en diagnose
Het Mauritshuis leent zich goed voor een interactieve rondleiding voor de ‘bekwame’.
Dit zijn ouderen die regelmatig een museum bezoeken, zij hebben al ervaring in het
kijken naar kunst en komen naar het museum vanuit interesse of voor een speciale
tentoonstelling. Het doel van deze interactieve rondleiding is een verdere verdieping in
kunst. Omdat er in het Mauritshuis schilderijen uit de periode 1400 tot 1800 te vinden
zijn, leent de collectie zich om een globale schets van de kunstgeschiedenis te geven.
Op dit moment is in het Mauritshuis de tentoonstelling ‘Droom van Italië’ te zien, een
tentoonstelling waarin schilderijen centraal staan, die Italië als onderwerp hebben.
Anticipatie
De groep wordt ontvangen door de museumgids, die hen meeneemt naar een ruimte
waar hij de groep een korte inleiding kan geven.
De deelnemers nemen plaats, waarna de museumgids zichzelf voorstelt en uitlegt hoe
hij te werk zal gaan.
Laagdrempelige en informele vragen kunnen een veilige start bieden en brengen de
eerste interactie op gang:
• Waar komt u vandaan?
• Wie is er al eens eerder in dit museum geweest?
• Wie is er wel eens in Italië geweest? Kunt u beschrijven hoe u dat land hebt
ervaren?
Vervolgens kan de museumgids kort (circa vijftien minuten) wat vertellen over:
• Het onderwerp van de tentoonstelling en de schilderijen;
• De vier eeuwen die in de tentoonstelling centraal staan en de opvattingen over
kunst in die periodes.
Het verhaal kan eventueel met beeldmateriaal ondersteund
worden.
Na de korte inleiding begeeft de groep zich naar de
tentoonstellingsruimte op de eerste etage. De museumgids
kan de groep eerst circa vijftien minuten de tijd geven om
individueel of met elkaar rustig rond te kijken en indrukken
op te laten doen.
Vervolgens brengt de museumgids de groep weer bij elkaar
en vraagt hen naar ervaringen. Omdat het een tentoonstelling
betreft kan de museumgids een beperkt aantal werken
bespreken, hij zal daarom een selectie moeten maken.
De museumgids kan vragen stellen als:
Iphigineia, Anselm Feuerbach (1871)
• Kunt u beschrijven wat dit werk weergeeft?
• Wat trekt uw aandacht in dit werk?
(bron: http://www.mauritshuis.nl)
• Waar doet het werk u aan denken?
• Wat voor gevoel roept het werk bij u op?
Afhankelijk van de antwoorden kan de museumgids voor verdieping kiezen en een
gesprek of discussie op gang brengen door vragen te stellen als:
• Kunt u daar iets meer over zeggen?
• Kunt u die gedachte toelichten?
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De museumgids kan vervolgens nieuwe informatie geven over het schilderij, de schilder
of de context van het werk.
Daarna zal de groep zich naar de tweede etage begeven, waar het vervolg van de
tentoonstelling te bezichtigen is. Ook hier kunnen de deelnemers weer individueel of
met elkaar de werken bekijken waarna groepsgewijs een aantal werken zullen worden
besproken.
De museumgids kan als doe-, of kijkopdracht de deelnemers bijvoorbeeld twee werken
uit verschillende periodes met elkaar laten vergelijken op basis van compositie, sfeer,
onderwerp, symbolische betekenis, kunststroming, kleurgebruik en/of schildertechniek.
En hen deze vergelijking laten toelichten.
In de ruimte waar men ook de inleiding heeft gehad, kan de rondleiding met een
evaluatie worden afgesloten. Vervolgens hebben de deelnemers de gelegenheid om in
het museumcafé na te praten.
4.2.3 Voorbeeld GEM/Fotomuseum Den Haag
Doel en diagnose
Ik heb met Pieter Schoonenboom een bezoek gebracht aan de overzichtstentoonstelling
van Loretta Lux, ‘Retroperspective’. Deze tentoonstelling is vrij hoogdrempelig, zeker
voor de ‘beginner’ en de ‘bekwame’ en daarom meer geschikt voor de ‘gevorderde’.
Onder gevorderden worden ouderen verstaan die relatief veel kennis hebben over kunst
en kunstgeschiedenis. Het zijn ouderen die vaak een museum bezoeken en cursussen of
lessen over kunst en kunstgeschiedenis volgen. Deze groep bezoekt musea ter verrijking
van de vrije tijd en om te genieten. Vanuit hun opgedane kennis staan ze open voor
hedendaagse en nieuwe vormen van kunst.
Anticipatie
De groep wordt ontvangen door de museumgids, die hen meeneemt naar een ruimte
waar hij zichzelf voorstelt en uitlegt hoe hij te werk zal gaan.
Hierna begeeft de groep zich naar de tentoonstellingsruimte. De museumgids kan de
groep eerst circa vijftien minuten de tijd geven om individueel of met elkaar rustig rond
te kijken en indrukken op te laten doen.
Vervolgens brengt de museumgids de groep weer
bij elkaar en vraagt hen naar ervaringen. Omdat het
een tentoonstelling betreft kan de museumgids een
beperkt aantal werken bespreken, hij zal daarom
een selectie moeten maken. De museumgids kan
vragen stellen als:
• Kunt u beschrijven wat dit werk weergeeft?
• Wat trekt uw aandacht in dit werk?
• Waar doet het werk u aan denken?
Waarom denkt u dat het werk van Loretta Lux
wordt vergeleken met dat van Vermeer? (hierbij
kan beeldmateriaal gebruikt worden)
• Wat vindt u van het werk?
• Zou u het zelf aan de muur hangen?
• Wat voor gevoel roept het werk bij u op?

Girl with crossed arms, Loretta Lux (2001)
(bron: http://www.lorettalux.de)
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• Wat zou de boodschap achter het werk kunnen zijn?
Afhankelijk van de antwoorden kan de museumgids voor verdieping kiezen en een
gesprek of discussie op gang brengen door vragen te stellen als:
• Kunt u daar iets meer over zeggen?
• Kunt u die gedachte toelichten?
Vervolgens kan de groep zich begeven naar de filmzaal, daar is een kort filmpje te zien
waarin Loretta Lux vertelt over zichzelf en haar werk. Dit filmpje kan de kijk en
meningen van de deelnemers beïnvloeden.
Daarom neemt de museumgids de deelnemers mee terug naar de tentoonstellingsruimte,
daar kan hij kort nog wat informatie en achtergronden over het werk en de kunstenares
geven. Vervolgens geeft de museumgids de deelnemers nog eens circa tien minuten om
goed te kijken.
De museumgids kan de deelnemers vragen of hun visie met betrekking tot de werken is
veranderd en hen dit laten toelichten.
Als kijk-, of zoekopdracht kan de museumgids de deelnemers laten beargumenteren hoe
te zien is dat de foto’s van de kinderen en die van de achtergrond of ruimte
oorspronkelijk niet bij elkaar horen.
Het museumbezoek kan evaluerend worden afgesloten in het museumcafé, waar de
museumgids met de deelnemers kan napraten over hun ervaringen.
4.2.4 Organisatie en randvoorwaarden
Toetsing en evaluatie
Voordat een programma werkelijk in uitvoering gaat zal de CMV’er het eerst moeten
testen. Vaak gebeurt dit in musea aan de hand van één of meer pilots. Een pilot kan
gezien worden als een experiment of proef om te toetsen of een programma voldoet aan
de doelstellingen. Vooraf stelt de CMV’er een groep samen (overeenkomstig de
doelgroep van het programma) waarmee de pilot kan worden uitgevoerd. Dit zouden
bijvoorbeeld leden uit de vriendenkring van het museum kunnen zijn, maar bijvoorbeeld
ook cursisten van de HOVO.
In het geval van de interactieve rondleiding is het verstandig dat de CMV’er zelf test of
het uitgewerkte programma voldoet of niet. Zo ervaart hij zelf waar problemen en/of
knelpunten zitten en kan hij ter evaluatie met de rondgeleide groep op- en aanmerkingen
doornemen.
Na de pilot(s) worden problemen en knelpunten zoveel mogelijk aangepast en
gecorrigeerd, totdat het programma naar behoren functioneert.
Wanneer een programma in uitvoering is, blijft het belangrijk om toetsmomenten in te
bouwen. De CMV’er kan dat op verschillende manieren doen. Door middel van een
enquêteformulier kunnen deelnemers een waardeoordeel geven over de rondleiding,
deze manier is ook praktisch voor het toetsen van kwaliteit en om op de hoogte te
blijven van de verwachtingen, behoeftes en wensen van de doelgroep.
Daarnaast zal de CMV’er samen met de museumgidsen regelmatig de manier van
werken evalueren. Wanneer uit evaluaties blijkt dat het educatieve middel niet meer
volstaat, zal het aangepast of vernieuwd worden.
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Begeleiden en leidinggeven
Veel musea beschikken over een team van meerdere museumgidsen. De CMV’er kan
zelf werkzaam zijn in dit team, maar daarnaast kan hij als educator ook
verantwoordelijk zijn voor dit team. Omdat de CMV’er dan een begeleidende,
motiverende en sturende rol heeft is het zijn taak om een goede opzet van het
programma te bedenken, de opzet uit te werken, het programma te ontwikkelen en te
toetsen. Vervolgens is het zijn taak om de museumgidsen te enthousiasmeren voor het
programma (grondvorm animeren) en hen goed op te leiden.
Dit kan de CMV’er doen door eerst zelf de museumgidsen interactief rond te leiden,
zodat de museumgidsen ook zelf de methode hebben ervaren. Vervolgens zal de
CMV’er de museumgidsen helpen bij de oriëntatie op de doelgroep ouderen en de
verschillende niveaus als startsituatie (grondvormen adviseren en informeren), waarna
hij ze traint in verschillende vaardigheden die nodig zijn bij de uitvoering van een
interactieve rondleiding (grondvormen informeren en onderrichten). Wanneer een
programma in uitvoering wordt gebracht zal de CMV’er museumgidsen moeten blijven
coachen en bijscholen.
Marketing en publiciteit
Wanneer een programma de pilot-fase heeft doorstaan en alle museumgidsen geschoold
zijn kan het in gebruik genomen worden. Maar zoals al in het vorige hoofdstuk naar
voren kwam gaat arrangeren niet zonder animeren, om ouderen aan een arrangement te
laten deelnemen, zullen zij daarvoor eerst uitgenodigd of uitgedaagd moeten worden.
Per niveau is een verschillende aanpak nodig en de CMV’er zal hier als intermediair
optreden door met verschillende organisaties contacten aan te gaan om de doelgroep
ouderen te bereiken. Onderzoeksbureau Letty Ranshuysen heeft daarvoor een speciaal
model gemaakt dat ik hierbij zal gebruiken.
Doordat de ‘beginner’ museumbezoek als hoogdrempelig ervaart, zal hij niet zo snel in
zijn eentje naar een museum gaan. Wanneer hij een museum in bekend groepsverband
bezoekt, zal hem dat een veilig, vertrouwd en plezierig gevoel geven.
Om deze groep te bereiken legt de CMV’er, binnen de regio van het museum, contact
met activiteitenbegeleiders van buurthuizen, bibliotheken, ouderenwerk, ouderen- of
seniorenbonden, tehuizen en gezelligheidsverenigingen. De CMV’er zal de
activiteitenbegeleider warm moeten krijgen voor het aanbod, stimulansen zijn
groepskortingen of het programma in de vorm van een arrangement (inclusief vervoer,
drankje en hapje in museumcafé).
De ‘bekwame’ is al bekend met het bezoek aan musea, de stap over de drempel is al
gezet. Deze groep heeft interesse, maar is niet altijd van een programma op de hoogte.
De CMV’er kan deze groep bereiken door contact te leggen met culturele centra,
cursuscentra of volwassenenonderwijs (HOVO), hobbyclubs en
vrijwilligersorganisaties. Door middel van intekenlijsten, mooi vormgegeven posters en
flyers, kennismakings- en/of groepskortingen kan deze groep gestimuleerd worden aan
een programma deel te nemen.
De ‘gevorderde’ is in feite een groep die al door musea wordt bereikt, ze weten de weg
naar het museum te vinden. De groep kan via mooi vormgegeven posters, flyers en
advertenties op de hoogte worden gebracht van een programma.
Deze groep zal voornamelijk afkomen op programma’s die verdieping geven in
tijdelijke tentoonstellingen of speciale thema’s. Voor hen zijn abonnementen of
lidmaatschappen en kortingen op catalogi stimulansen om deel te nemen aan een
programma.
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Daarnaast zijn ouderen natuurlijk ook te bereiken door middel van andere, meer
standaard, publiciteitsactiviteiten. Omdat een groot deel van de ouderen veel tijd
besteed aan mediagebruik, zijn lokale of regionale dagbladen, radio en tv ideale
middelen voor promotie van een programma of arrangement. Interessant zijn ook
tijdschriften en websites met ouderen als doelgroep.
Bij de meeste musea onderhoudt de sectie PR en Communicatie contacten met de
media, de CMV’er hoeft deze contacten dus niet zelf te leggen.
Wanneer de publiciteit doelgroepgericht plaatsvindt, is het niet nodig een programma of
arrangement te benoemen als ‘speciaal voor ouderen/senioren’. Dit kan ouderen soms
afschrikken of juist weerhouden aan een programma deel te nemen, daarnaast hoeft het
geen probleem te zijn wanneer ook jongere mensen aan een programma deel zouden
nemen.
Een andere belangrijk punt om rekening mee te houden bij de uitvoering van een
programma in de vorm van een interactieve rondleiding, is dat dit veelal in
groepsverband zal plaatsvinden. Omdat in de weekenden vaak veel gezinnen musea
bezoeken en ouderen juist ook doordeweeks over veel vrije tijd beschikken, is het
praktisch om interactieve rondleidingen op werkdagen of bepaalde dagdelen te plannen,
waarop weinig andere mensen in het museum zijn.
4.3 Samenvatting
Aan de hand van mijn literatuuronderzoek en de gesprekken die ik heb gevoerd met
Saskia Noordoven en Pieter Schoonenboom, heb ik aantal uitgangspunten geformuleerd
met betrekking tot de doelgroep ouderen, de CMV’er en educatief aanbod. Deze
uitgangpunten dienen als handvat bij het opzetten van een educatieve activiteit voor
ouderen.
Als educatieve activiteit voor ouderen heb ik gekozen voor de interactieve rondleiding.
Tijdens een interactieve rondleiding staat het samen kijken naar (kunst)objecten
centraal. De toeschouwer heeft een actieve rol in het kijk- en denkproces, de
achterliggende informatie wordt door de museumgids verbonden met meningsvorming
en discussie.
Ik heb voor deze vorm gekozen omdat anders dan tekstuele informatie, de interactieve
rondleiding uitnodigt tot stellingname, discussie, oordeel, fantasie of associatie. Dit sluit
goed aan bij de doelgroep ouderen omdat zij het belangrijk vinden dat een aanbod
prikkelend, uitdagend en leerzaam is, maar daarnaast ook sociaal en plezierig.
Binnen de doelgroep ouderen kunnen drie niveaus als worden onderscheiden: de
‘beginner’, de ‘bekwame’ en de ‘gevorderde’. Ieder niveau vereist een andere aanpak
binnen de interactieve rondleiding. Deze aanpak heb ik door middel van drie
voorbeelden willen schetsen.
Voordat een programma in gebruik wordt genomen zal het eerst een (aantal) keer in de
praktijk getoetst moeten worden (pilot). Wanneer het programma klaar is voor gebruik
is het de taak van de CMV’er om museumgidsen goed op te leiden door ze te oriënteren
op de doelgroep en de benodigde vaardigheden bij te brengen.
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Om het programma bij de doelgroep onder de aandacht te brengen zal de CMV’er
gebruik moeten maken van verschillende publiciteitsactiviteiten. Ook hier vereist ieder
niveau een andere benadering. De CMV’er kan met verschillende organisaties contact
leggen om de gewenste doelgroep te bereiken.
Daarnaast kan hij een beroep doen op standaard publiciteitsactiviteiten via de media.
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Conclusie en aanbevelingen
Ter afsluiting van deze scriptie beantwoord ik de centrale vraagstelling aan de hand van
de deelvragen. De antwoorden op de deelvragen zijn in de voorgaande hoofdstukken
uitgebreid beschreven. Ik zal hier dan ook beknopt de belangrijkste punten, die daarin
naar voren zijn gekomen, weergeven. Daarnaast geef ik eventuele aanbevelingen.
Doelgroep ouderen
Wanneer men de leeftijd van 55 jaar bereikt, behoort men tot de bevolkingsgroep
ouderen. In het geval van vrijetijdsbesteding ligt de leeftijdgrens om deze groep te
onderscheiden bij 50 jaar, aangezien kort na het bereiken van deze leeftijd de
arbeidsdeelname begint terug te lopen.
Het aantal ouderen neemt drastisch toe, naar verwachting is in 2030 ruim een derde van
de Nederlandse bevolking 55-plusser.
Ouderen vormen geen homogene doelgroep, toch hebben ze naast hun leeftijd een
aantal gemeenschappelijke kenmerken.
Zo voelt een ruime meerderheid van de ouderen zich gezond en heeft geen of weinig
last van gebreken. Ook zijn ouderen steeds hoger opgeleid en ze blijven langer werken.
Veel ouderen hebben hun financiële zaken goed op orde en een gemiddeld tot hoog
besteedbaar inkomen.
Ouderen hebben gemiddeld 54 uur aan vrije tijd per week. Veel van deze vrije tijd
wordt besteed aan mediagebruik, sociaal verkeer buitenshuis en hobby’s. Naarmate de
leeftijd vordert neemt het mediagebruik en de tijd besteed aan hobby’s toe, het sociaal
verkeer blijft redelijk stabiel.
Een vijfde deel van de ouderen neemt nog deel aan het onderwijs, in de meeste gevallen
is dat niet-kwalificerend onderwijs. Daarmee worden cursussen en opleidingen met een
vormende of creatieve strekking bedoeld, die niet gericht zijn op het behalen van een
certificaat of diploma.
Ouderen nemen hoofdzakelijk deel aan het onderwijs om hun interesse te bevredigen,
zich te ontplooien en contact met anderen te hebben.
De vraag naar educatie en vorming is de afgelopen decennia verdubbeld, ook de
komende jaren zal de vraag naar onderwijs blijven toenemen.
Cultuur
Binnen deze scriptie ben ik uitgegaan van de smalle benadering van cultuur. Bij de
smalle, ook wel normatieve, benadering wordt met ‘cultuur’ beeldende kunst,
traditionele podiumkunsten, cultuurhistorie en cultureel erfgoed bedoeld.
Onder cultuurparticipatie wordt deelname aan het culturele leven en niet-professionele
bemoeienis met de kunsten verstaan.
Onderdeel van cultuurparticipatie is cultuureducatie, daarmee wordt het leren met
betrekking tot kunst en cultuur bedoeld.
Cultuurparticipatie en -educatie van (potentiële) doelgroepen wordt vanuit de
Nederlandse overheid gestimuleerd. Culturele instellingen, waaronder ook musea
(gebouwen waar voorwerpen van culturele waarde bijeengebracht en uitgestald
worden), die extra aandacht aan deze twee aspecten besteden krijgen financiële steun in
de vorm van subsidie.
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Op het gebied van cultuurparticipatie zijn ouderen actief te noemen. Ruim een derde is
actief in het beoefenen van kunstzinnige activiteiten. Bijna de helft volgt minstens één
keer per maand een programma over kunst.
Per week wordt gemiddeld ruim een half uur besteed aan het bezoek van culturele
instellingen. Ruim een kwart van de ouderen bezoekt minstens één keer per jaar één van
de traditionele podiumkunsten. Een derde van de ouderen bezoekt minstens één keer per
jaar een museum.
Ouderen vormen, met een aandeel van ruim twee vijfde, de grootste publieksgroep
binnen musea en hebben geen specifieke voorkeur voor een bepaald type museum. Ook
binnen de vriendenkringen van musea vormen ouderen een grote meerderheid.
Ouderen zijn kritisch, het eerste waar zij op zullen letten bij een museumbezoek is de
prijs en de verhouding daarvan tot de geleverde kwaliteit.
Daarnaast is bereikbaarheid met openbaar vervoer of auto (en daarmee ook
parkeergelegenheid) belangrijk. Ook stellen ouderen comfort (lift, zitplaatsen,
voldoende toiletten) en de horecafunctie op prijs. Toegankelijkheid is voor minder
validen een kritisch punt. Een groot deel van het museumpubliek geeft aan behoefte te
hebben aan extra activiteiten.
Naast lezingen en ‘klassieke’ rondleidingen zijn er weinig musea die een (educatief)
aanbod hebben speciaal ontwikkeld voor of gericht op de doelgroep ouderen. Toch zijn
er wel een klein aantal musea die het belang van deze doelgroep inzien en daar met hun
presentatie en/of marketing rekening mee houden.
Ik heb slechts één praktijkvoorbeeld van een programma, speciaal ontwikkeld voor en
gericht op de doelgroep ouderen, kunnen vinden.
Beantwoording van de vraagstelling
‘Hoe kan de CMV’er binnen musea de cultuurdeelname van ouderen bevorderen?’
Omdat het aantal ouderen in de toekomst zal blijven stijgen, zij over veel vrije tijd
beschikken, interesse hebben in kunst en historie én de vraag naar educatie door deze
groep toeneemt, zie ik hier een kans voor musea die, met hun schat aan objecten en
kennis, op deze belangrijke ontwikkelingen in kunnen spelen.
Naar mijn mening doen musea dit nog te weinig. En juist hierbij kan de CMV’er een
grote rol spelen, want de kern van CMV is het ontwikkelen van activiteiten die
bijdragen aan de vorming en competenties van mensen.
De CMV’er weet hoe mensen leren en hoe zij te motiveren en te activeren zijn.
De CMV’er vertrekt bij het ontwikkelen van een arrangement vanuit de behoeften van
de doelgroep maar houdt daarbij ook rekening met de mogelijkheden en grenzen vanuit
de instelling waar hij werkzaam is.
Wanneer de CMV’er werkzaam is in het domein kunst & cultuur, stimuleert hij mensen
om over kunst en cultuur te leren, het een plek te geven in hun leven of er kennis mee te
maken. Daarom zie ik de sectie Educatie binnen een museum als ideale plek waar de
agogische dienstverlening van de CMV’er tot zijn recht komt.
Daarbij wil ik opmerken dat ik denk dat CMV binnen het museale werkveld een
ondergeschoven kindje is. Sommige musea weten niet van het bestaan van de opleiding
af en in vacatures van educatieve secties wordt veelal naar mensen met een specifieke
vakinhoudelijke of museale opleiding gevraagd.
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Aan de ene kant vind ik dat de opleiding zich meer moet profileren binnen het museale
werkveld, dit kan bijvoorbeeld door studenten te stimuleren bij musea naar
stageplaatsen te solliciteren of door uitvoering van projecten of onderzoek binnen dit
werkveld.
Anderzijds vind ik dat musea meer open moeten staan voor mensen met een bredere
opleiding, zoals CMV. Ik denk dat, wanneer een CMV’er als educator in een museum
werkzaam is, het belangrijker is dat hij zich interesseert voor en verdiept in de collectie
van het museum, dan dat hij specifieke kennis van deze collectie heeft. De CMV’er is
immers opgeleid een brug te slaan tussen de instelling waar hij voor werkt en
(potentiële) bezoekers en/of deelnemers. Binnen het domein kunst & cultuur ontwikkelt
hij daarvoor toegankelijke activiteiten die niet puur in het teken staan van
kennisoverdracht, maar waarbij vorming en vermaak gecombineerd worden en
aansluiting wordt gezocht bij de leef- en belevingswereld van (potentieel) publiek.
De CMV’er kan de cultuurdeelname van ouderen binnen musea bevorderen door
animerende, educatieve activiteiten te arrangeren, die hen nieuwe kennis en inzichten
bijbrengt, ofwel zelfontplooiing en persoonlijke ontwikkeling stimuleert.
Als educatieve activiteit heb ik gekozen voor de vorm van de interactieve rondleiding.
Anders dan bij de ‘klassieke’ rondleiding, waarbij (kunst)objecten als illustratie dienen
bij het verhaal van de museumgids, staat tijdens een interactieve rondleiding het samen
kijken naar (kunst)objecten centraal. De toeschouwer heeft een actieve rol in het kijken denkproces, de achterliggende informatie wordt door de museumgids verbonden met
meningsvorming en discussie.
Ik heb voor deze vorm gekozen, omdat anders dan tekstuele informatie, de interactieve
rondleiding uitnodigt tot stellingname, discussie, oordeel, fantasie of associatie.
Dit sluit goed aan bij de doelgroep ouderen, juist omdat zij het belangrijk vinden dat een
aanbod prikkelend, uitdagend en leerzaam is, maar daarnaast ook sociaal en plezierig.
Ik wil de opleiding meegeven dat er meer aandacht besteed kan worden aan ouderen. Ik
denk dat er te makkelijk vanuit wordt gegaan dat ouderen al bereikt worden of
deelnemen. Binnen projecten staan veelal kinderen, jongeren en allochtonen centraal,
omdat deze groepen als uitdagend en interessant worden gezien. Ik denk dat de
doelgroep ouderen, mede door hun levenservaring, interessant en uitdagend is om mee
te werken. En omdat het belang van ouderen binnen de samenleving toeneemt, vind ik
dat daar ook binnen de opleiding gehoor aan moet worden gegeven, bijvoorbeeld in een
project, keuzevak of onderzoek.
Tot slot
Uiteraard hoop ik mijn visie als CMV’er op het onderwerp ‘ouderen als doelgroep van
musea’ en de bevindingen, die ik met het schrijven van deze scriptie heb opgedaan, na
afronding van de opleiding in de praktijk te kunnen uitwerken.
Ik vind het belangrijk dat CMV’ers zich binnen het museale werkveld profileren. En ik
hoop daar, middels deze scriptie, mijn steentje aan bij te dragen.
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Bijlage 1
Tabellen en figuren bij hoofdstuk 2.
Tabel 2.1 Aantal 55-plussers (incl. tehuisbevolking), naar leeftijdsklasse en geslacht,
1 januari 2003 (in absolute aantallen x 1000 en procenten)

Bron: CBS (Maandstatistiek van de bevolking) SCP-bewerking

Figuur 2.1 Huishoudensvorm van 55-plussers (incl. tehuisbevolking), naar leeftijdsklasse,
1 januari 2003 (in procenten)

Bron: CBS (Statline) SCP-bewerking
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Tabel 2.2 Opleidingsniveau van bevolkinga van 55 jaar en ouder naar geslacht, 1971- 1999 (in procenten)

Bron: Timmermans (1993); CBS (EBB’95 en ‘99; EBB-ouderen ’96 en ’97) SCP-bewerking

In de tabel is goed te zien hoe uitzonderlijk het was om aan het begin van de twintigste
eeuw een hbo of universitaire opleiding te volgen. Terwijl in 1971 59 % van de oudere
mannen laag opgeleid is, is dat bijna dertig jaar later nog maar 22 %. Voor de vrouwen
liggen de percentages hoger, maar ook daar is een duidelijke daling te zien.
Figuur 2.2 Inkomensverdeling van huishoudens van 55-plussers, naar huishoudensvorm 1990, 1994, 1998
(verticaal gepercenteerd)a

Bron: CBS (IPO’90-’98) SCP-bewerking

De laatste jaren is het aantal ouderenhuishoudens met een laag inkomen wel gedaald,
maar in 1998 had nog 15 % van de ouderenhuishoudens een laag inkomen, 11 % moest
voortdurend van een laag inkomen rondkomen.
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Bijlage 2
Profiel voor de CMV’er, werkzaam als educator in een museum, die speciaal voor
ouderen activiteiten ontwikkelt.
Wanneer de CMV’er als educator in een museum werkzaam is, is hij verantwoordelijk
voor de (educatieve) activiteiten en programma’s in het museum, voor een groot deel
gericht op kinderen en jongeren. Maar omdat het aantal ouderen in Nederland toeneemt
en het een belangrijke doelgroep van musea is en zal blijven, is het van belang dat
musea daar binnen hun aanbod rekening houden.
Wanneer de CMV’er als educator in een museum een speciaal aanbod voor ouderen
ontwikkelt, is het belangrijk dat een activiteit of programma ouderen stimuleert actief en
ondernemend te blijven participeren in de maatschappij.
Het is belangrijk dat de educator sociaal en flexibel is en mensen kan motiveren, goed
kan communiceren, met creatieve ideeën komt, affiniteit heeft met de doelgroep
ouderen en kennis heeft van de leerprocessen binnen deze doelgroep.
Daarnaast moet de educator over verschillende competenties beschikken:
• Kunnen anticiperen op ontwikkelingen in de samenleving, in dit geval toename
van het aantal ouderen;
• Vragen en behoeften van ouderen in kaart kunnen brengen, daarnaast ook een
beeld vormen van hun sociale context (ontwikkelingen en trends binnen de
doelgroep);
• Contact leggen en netwerken opzetten en onderhouden met ouderen (op een
laagdrempelig niveau), maar ook met organisaties en betrokkenen in hun
omgeving zoals bibliotheek, wijkcentrum, verzorgingstehuis, culturele
verenigingen, seniorenbonden, Volksuniversiteit, HOVO. Met deze organisaties
kunnen ook eventuele samenwerkingsverbanden worden opgezet;
• Nadat de vragen en behoeften van ouderen in kaart zijn gebracht, de
mogelijkheden en beperkingen onderzoeken. Mobiliteit en fysieke gesteldheid
van ouderen spelen hierbij een belangrijke rol, maar ook de mogelijkheden en
beperkingen binnen het museum (zoals financiële middelen en beleid);
• In dialoog met de doelgroep ouderen en in samenwerking met andere
professionals (conservator, vormgever, sectie PR en Communicatie, rondleiders
en eventuele organisaties waarmee wordt samengewerkt), op methodische wijze
een afgestemd aanbod ontwikkelen, dat past binnen de maatschappelijke context
van het museum;
• Het handelen afstemmen op het museum en het beleid van het museum. Zelf ook
een bijdrage doen aan beleidsontwikkeling, door het belang van de doelgroep
ouderen zichtbaar te maken;
• Begeleiden van werknemers, stagiaires en vrijwilligers, hen een motiverende en
stimulerende houding laten ontwikkelen ten opzichte van de doelgroep ouderen;
• Wanneer het aanbod is afgelopen of de dienst is beëindigd, dit samen met de
doelgroep ouderen en eventuele samenwerkingspartners evalueren;
• Verantwoorden van het handelen naar betrokken partijen (doelgroep,
leidinggevenden, samenwerkingspartners, overheden) d.m.v. evaluaties en
rapportages;
• Stimuleren of het initiatief nemen tot het ontwikkelen van nieuw aanbod, of het
huidige aanbod vernieuwen of aanpassen.
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