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Projectleider / programmacoördinator / accountmanager

Specialist doelgroepenbeleid Jeugd

Lees- en mediaconsulent (combi)

Geen personeel beschikbaar voor 
samenwerking primair onderwijs

Onderwijsspecialist

Leesconsulent

Mediaconsulent

Projectleider / programmacoördinator / accountmanager

Specialist doelgroepenbeleid Jeugd

Lees- en mediaconsulent (combi)

Geen personeel beschikbaar voor 
samenwerking primair onderwijs

Onderwijsspecialist

Leesconsulent

Mediaconsulent

RESPONS   138 van de 150 benaderde bibliotheken 
hebben de vragenlijst ingevuld

Knelpunten Knelpunten
in samenwerking met het onderwijs in samenwerking met het onderwijs

Onvoldoende financiering

Onvoldoende personele bezetting binnen de eigen bibliotheek 51%

Onvoldoende expertise binnen eigen bibliotheek 11%

De doelgroep is moeilijk te vinden of bereiken 3%

De samenwerking met partners verloopt stroef 10%

Onvoldoende zicht op de effectiviteit van onze dienstverlening 13%

De technische infrastructuur is ontoereikend (computers, netwerk etc) 7%

Onvoldoende beleidsprioriteit bij de gemeente 31%

Onvoldoende beleidsprioriteit binnen het onderwijs 35%

Onvoldoende personele bezetting binnen de scholen 4%

Onderwijsmateriaal is ontoereikend 1%

Anders 4%

Geen knelpunten 1%

62% Onvoldoende financiering

Onvoldoende personele bezetting binnen de eigen bibliotheek 50%

Onvoldoende expertise binnen eigen bibliotheek 14%

De doelgroep is moeilijk te vinden of bereiken 0% 

De samenwerking met partners verloopt stroef 7%

Onvoldoende zicht op de effectiviteit van onze dienstverlening 7%

De technische infrastructuur is ontoereikend (computers, netwerk etc) 7%

Onvoldoende beleidsprioriteit bij de gemeente 7%

Onvoldoende beleidsprioriteit binnen het onderwijs 7%

Onderwijsmateriaal is ontoereikend 36% 

Anders; Onvoldoende bezetting binnen de scholen 7% 

Geen knelpunten 0%

64%

Bron: Bibliotheekonderzoeksplatform (BOP)
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DE BIBLIOTHEEK
EN SAMENWERKING

Personeel Personeel

67% van de kinderen 4-12 jaar is lid van de bibliotheek 4872 gemiddeld aantal bibliotheekleden van 4 tot 12 jaar in het verzorgingsgebied

Aantal scholen in 
Nederland

Aantal scholen in verzor-
gingsgebied (gemiddeld)Informatievaardigheden            Informatievaardigheden            

6.122 24,4
665 3,5

Samenwerking op vlak van
Leesbevordering

Samenwerking op vlak van
Leesbevordering
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 61%

 90%
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 23%
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 29%

 32%

 14%

 39%

 26%

Mediawijsheid Mediawijsheid

Aantal boeken per leerling

* de meeste bibliotheken bieden geen digitale boeken aan.

Aantal boeken per leerling

* de meeste bibliotheken bieden geen digitale boeken aan.

Aanwezig bij % van de bibliotheken Aanwezig bij % van de bibliotheken

74% 50%

48% 36%

1% 0%

54% 64%

46% 36%

25% 29%

24% 21%

  positief t.o.v. landelijk gemiddelde

  negatief t.o.v. landelijk gemiddelde

  goed!

DE BIBLIOTHEEK
EN SAMENWERKING
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een paar keer per jaar

42,6%

24,4%

Profiel van de enthousiaste lezer
• vindt lezen leuk
• leest ten minste een paar keer per week thuis 

voor zijn/haar plezier
• vindt het leuk als hij/zij in de klas een boek moet lezen
• gaat ten minste een paar keer per maand 

naar de openbare bibliotheek en vindt dat leuk
• vindt het leuk als de leerkracht iets vertelt over een boek
• bezit ten minste 20 boeken

33,6%

Cijfers vanuit de monitor de Bibliotheek op school Cijfers vanuit de monitor de Bibliotheek op school

Bron: de monitor de Bibliotheek op school

Leerlingen LeerlingenLeerkrachten Leerkrachten

9.638 927

2014 2014
95.558 9.5121.001 90

2015 2015
127.516 12.37312.883 1.1601.272 117

2016 2016
142.734 12.64514.972 1.2511.447 118

  Leesconsulenten   Leesconsulenten

Leerlingen
Hoe vind je het om een boek te lezen?

15% 52% 29%

13% 52% 31%

13% 31%53%

best leuk vervelend

 niet zo leuk  erg leuk

2015

2014

2016

Leerlingen
Hoe vind je het om een boek te lezen?

31%

 niet zo leuk

 vervelend  best leuk

 erg leuk

2015

2014

2016

Hoe vaak ga je naar de bibliotheek 
(buiten de school)?

nooit

elke dag

een paar keer per maand

een paar keer per week

20% 27% 36% 15%

22% 27% 35% 15%

23% 28% 34% 14%

2015

2014

2016

Hoe vaak ga je naar de bibliotheek 
(buiten de school)?

nooit

elke dageen paar keer per jaar

een paar keer per maand

een paar keer per week

14%2015

2014

2016

De schoolbibliotheek is een 
fijne plek in de school.

Ja Nee Weet ik niet

65% 13% 22%

66% 13% 21%

66%  12% 22%

2015

2014

2016

De schoolbibliotheek is een fijne plek
in de school.

Ja Nee Weet ik niet

2015

2014

2016

Mijn moeder of vader leest mij thuis voor. 

heel soms

nooit

elke dag

een paar keer per maand

een paar keer per week

45% 31% 9% 11%

48% 30% 8% 10%

45% 30% 9% 11%

2015

2014

2016

Mijn moeder of vader leest mij thuis voor. 

heel soms

nooit

elke dag

een paar keer per maand

een paar keer per week

45% 30% 9% 11%

2015

2014

2016

Leerkrachten
Leest een paar keer per week voor aan een groep

Gaat paar keer per week naar schoolbibliotheek 11%

Houdt minimaal 1x per week een boekenkring 10%

Introduceert minimaal 1x per week een boek 35%

Overlegt maandelijks over leesbevordering 12%

78%

Leerkrachten
Leest een paar keer per week voor aan een groep 63% 

Gaat paar keer per week naar schoolbibliotheek 11%

Houdt minimaal 1x per week een boekenkring 9%

Introduceert minimaal 1x per week een boek 37%

Overlegt maandelijks over leesbevordering 11%

Leesconsulenten
Is er een schoolbibliotheek

Beschikt over leesbevorderingsplan

Gemiddeld aantal boeken van de schoolbibliotheek 1779

Percentage van de collectie van de schoolbibliotheek 
dat jaarlijks wordt vervangen 9%

86%

80%

Leesconsulenten
Is er een schoolbibliotheek

Beschikt over leesbevorderingsplan

Gemiddeld aantal boeken van de schoolbibliotheek 2317 

Percentage van de collectie van de schoolbibliotheek 
dat jaarlijks wordt vervangen 8%

92%  

83%

Profiel van de enthousiaste lezer
• vindt lezen leuk
• leest ten minste een paar keer per week thuis 

voor zijn/haar plezier
• vindt het leuk als hij/zij in de klas een boek moet lezen
• gaat ten minste een paar keer per maand 

naar de openbare bibliotheek en vindt dat leuk
• vindt het leuk als de leerkracht iets vertelt over een boek
• bezit ten minste 20 boeken

Profiel van de betrokken ouder
• leest thuis geregeld voor
• gaat met zijn/haar kind naar de bibliotheek
• praat met zijn/haar kind over boeken
• geeft zijn/haar kind tips over leuke boeken

Profiel van de betrokken ouder
• leest thuis geregeld voor
• gaat met zijn/haar kind naar de bibliotheek
• praat met zijn/haar kind over boeken
• geeft zijn/haar kind tips over leuke boeken

Profiel van de leesbevorderende leerkracht
• leest ten minste een paar keer per week voor
• gaat ten minste een paar keer per maand met de groep 

naar de bibliotheek (schoolbibliotheek of openbare bibliotheek)
• introduceert ten minste een paar keer per maand 

een boek in de groep
• houdt regelmatig een boekenkring
• maakt gebruik van boekencollecties bij  

zaakvakken/wereldoriënterende onderwerpen

Profiel van de leesbevorderende leerkracht
• leest ten minste een paar keer per week voor
• gaat ten minste een paar keer per maand met de groep 

naar de bibliotheek (schoolbibliotheek of openbare bibliotheek)
• introduceert ten minste een paar keer per maand 

een boek in de groep
• houdt regelmatig een boekenkring
• maakt gebruik van boekencollecties bij  

zaakvakken/wereldoriënterende onderwerpen

74% 9% 18%

74% 9% 17%

33% 25% 28% 13%

25%

29% 24% 32% 15%

30%53%14%

12% 53% 32%

12% 54%

29% 32%

51% 31% 7% 7%

8%75% 17%

50% 30% 7% 8%

33,1%

28,0%

41,3%
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