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Bron: Bibliotheekonderzoeksplatform (BOP)

DE BIBLIOTHEEK
EN SAMENWERKING

DE BIBLIOTHEEK
EN SAMENWERKING

RESPONS  133 van de 150 benaderde bibliotheken 
hebben de vragenlijst ingevuld

RESPONS 15 van de 15 benaderde bibliotheken 
 hebben de vragenlijst ingevuld

Cijfers vanuit het Bibliotheek-
onderzoeksplatform (BOP)

Cijfers vanuit het Bibliotheekonderzoeksplatform (BOP)55% van de kinderen 12-18 jaar is lid van de bibliotheek

Aantal scholen in 
Nederland

Aantal scholen in 
verzorgingsgebied

Aantal fte per week beschikbaar
voor dienstverlening aan VO

Aantal fte per week beschikbaar
voor dienstverlening aan VO

Informatievaardigheden            Informatievaardigheden            

1.359 78

Samenwerking op vlak van
Leesbevordering

Samenwerking op vlak van
Leesbevordering

VO VO 79%  31%

75% 83%12% 17%12% 0%

 94%Vmbo Vmbo  83%

 74%Vwo  75%Vwo

 81%Havo Havo  67%

 49%Praktijkonderwijs  25%Praktijkonderwijs

 28%  12% 21%  10%

Mediawijsheid Mediawijsheid

Personeel PersoneelSamenwerking met
onderwijssoorten

Samenwerking met
onderwijssoorten

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

56% 29%

27% 14%

10% 7%

29% 43%

25% 14%

28% 43%

13% 7%

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

Onvoldoende personele bezetting binnen de eigen bibliotheek 60%

Onvoldoende financiering 58%

De samenwerking met partners verloopt stroef 33%

Onvoldoende beleidsprioriteit bij de gemeente 22%

Onvoldoende expertise binnen eigen bibliotheek 17%

De doelgroep is moeilijk te vinden of bereiken 16%

Onvoldoende zicht op de effectiviteit van onze dienstverlening 12%

Onvoldoende personele bezetting binnen de eigen bibliotheek 79%

Onvoldoende financiering

De samenwerking met partners verloopt stroef 14%

Onvoldoende beleidsprioriteit bij de gemeente 36%

Onvoldoende expertise binnen eigen bibliotheek 7%

De doelgroep is moeilijk te vinden of bereiken 7%

Onvoldoende zicht op de effectiviteit van onze dienstverlening 0%

Onvoldoende personele bezetting binnen de scholen 7%

Onvoldoende beleidsprioriteit binnen het onderwijs 5%

De technische infrastructuur is ontoereikend (computers, netwerk etc) 4%

Onderwijsmateriaal is ontoereikend 3%

Anders 4%

Geen knelpunten 2%

Onvoldoende personele bezetting binnen de scholen 29%

Onvoldoende beleidsprioriteit binnen het onderwijs 7%

De technische infrastructuur is ontoereikend (computers, netwerk etc) 0%

Onderwijsmateriaal is ontoereikend 0%

Anders 0%

Geen knelpunten 0%

Minder dan 0,5 fte Minder dan 0,5 fte0,5 – 1 fte 0,5 – 1 fteMeer dan 1 fte Meer dan 1 fte

  positief t.o.v. landelijk gemiddelde

  negatief t.o.v. landelijk gemiddelde

  goed!

64%

Landelijk 2016-2017 Limburg 2016-2017

met Voortgezet onderwijs met Voortgezet onderwijs



nooit

elke dagéén keer per jaar

één keer per maand

één keer per week

 niet zo leuk

 vervelend best leuk

 erg leuk

34% 13% 15% 29% 10%

40% 24%30% 6%

Gebruik van de mediatheek/
schoolbibliotheek is voor mij als
docent aantrekkelijk

49%

Introduceert minstens één keer per
maand een aan hun vak gerelateerde 
(jeugd)roman aan in vmbo-klas

Leest minstens één keer per maand
een boek voor aan een vmbo-klas

Gebruik van de mediatheek/
schoolbibliotheek is voor mij als
docent aantrekkelijk

64%

Introduceert minstens één keer per
maand een aan hun vak gerelateerde 
(jeugd)roman aan in vmbo-klas

28%

Leest minstens één keer per maand
een boek voor aan een vmbo-klas 40%

Bron: monitor de Bibliotheek op school

Leerlingen Leerkrachten

2015
1.550 363 36

2016
10.968 674 47

Bibliotheekmedewerkers

Hoe vaak lees je in je vrije tijd voor 
je plezier een boek?

nooit

elke dagéén keer per jaar

één keer per maand

één keer per week

23% 28% 34% 14%

2015

2014

2016 35% 18% 18% 23% 7%

32% 17% 18% 25% 8%

32% 16% 17% 26% 9%

Leerlingen
Hoe vind je het om een boek te lezen?

 niet zo leuk

 vervelend best leuk

 erg leuk

2015

2014

2016 5% 33% 42% 19%

7% 35% 39% 19%

7% 34% 41% 19%

Hoe vaak ga je uit jezelf naar de 
schoolbibliotheek of mediatheek?

2015

2014

2016

24% 33%13% 13% 15%

23% 37%9% 19% 12%

26% 32%10% 18% 13%

één keer per jaarelke dag

nooitéén keer per week

anders...één keer per maand

Hoe vaak ga je naar de bibliotheek die 
buiten de school staat?

2015

2014

2016

één keer per jaar

één keer per maand

één keer per week

nooit

één keer per jaar

één keer per maand

één keer per week

nooit

40% 19%36%

35% 24%36% 6%

33% 28%30% 9%

Om leesboeken te lenen

Om informatieboeken te lenen 17%

Om leesboeken te lezen 18%

Om informatieboeken te lezen 8%

Om informatie te zoeken op de computer 13%

Om aan opdrachten te werken 24%

Om andere leerlingen te ontmoeten 4%

Anders

Ergens anders vandaan 13%

Ik leen boeken van family/vrienden/bekenden 16%

Ik lees boeken die we thuis hebben 40%

Ik krijg boeken cadeau 21%

Ik koop boeken 24%

Ik download e-books 9%

Ik haal de boeken bij de bilbiotheek/mediatheek (op school) 26%

Ik haal boeken bij de openbare bibliotheek (buiten school) 31%

Ik bestel boeken op de computer en die worden dan op school bezorgd 1%

Ik bestel boeken op de computer en die worden dan op thuis bezorgd 0%

Ik bestel boeken op de computer en die worden dan bezorgd bij de biliotheek of  
een boeken afhaalpunt 2%

Waarom ga je naar de schoolbibliotheek of de mediatheek?

Hoe kom je aan leesboeken?

56%

22%

Docenten Docenten

*Het gaat in 2016 om één VO school in Limburg die ingevuld heeft.

Leerlingen Leerkrachten

2015
0 0 0

2016
262 48 2

Bibliotheekmedewerkers

Om leesboeken te lenen

Om informatieboeken te lenen 17%

Om leesboeken te lezen 25%

Om informatieboeken te lezen 10%

Om informatie te zoeken op de computer 6%

Om aan opdrachten te werken 9%

Om andere leerlingen te ontmoeten 1%

Anders

Ergens anders vandaan 11%

Ik leen boeken van family/vrienden/bekenden 11%

Ik lees boeken die we thuis hebben 40%

Ik krijg boeken cadeau 19%

Ik koop boeken 23%

Ik download e-books 7%

Ik haal de boeken bij de bilbiotheek/mediatheek (op school) 44%

Ik haal boeken bij de openbare bibliotheek (buiten school) 31%

Ik bestel boeken op de computer en die worden dan op school bezorgd 1%

Ik bestel boeken op de computer en die worden dan op thuis bezorgd 0%

Ik bestel boeken op de computer en die worden dan bezorgd bij de biliotheek of  
een boeken afhaalpunt 1%

Waarom ga je naar de schoolbibliotheek of de mediatheek?

Hoe kom je aan leesboeken?

76%

14%

Leerlingen
Hoe vind je het om een boek te lezen?

2016 39% 18%39%

Hoe vaak lees je in je vrije tijd voor 
je plezier een boek?

2016

Hoe vaak ga je uit jezelf naar de 
schoolbibliotheek of mediatheek?

2016

één keer per jaarelke dag

nooitéén keer per week

anders...één keer per maand

12% 24%32% 15%12%

Hoe vaak ga je naar de bibliotheek die 
buiten de school staat?

2016

Cijfers vanuit de monitor de Bibliotheek op school

Landelijk 2016-2017

Cijfers vanuit de monitor de Bibliotheek op school

Limburg 2016-2017

13%

20%


