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Inleiding 
 
De Impactmonitor biedt een verzameling van onderzoeksinstrumenten waarmee bibliotheken de 
effecten van cursussen kunnen meten. Zo worden zij op eenvoudige en goedkope wijze gefaciliteerd 
in het uitvoeren van lokaal effectonderzoek. De resultaten uit de monitor helpen bij de evaluatie van 
educatieve programma’s en bij de verantwoording aan externe stakeholders. 
 
De Impactmonitor in huidige vorm loopt op 31 december af. Omdat we nog geen nieuwe monitor 
hebben, werken we voorlopig met een tussenoplossing. We streven ernaar om midden 2023 een 
nieuwe Impactmonitor te kunnen opleveren. Lees dit nieuwsbericht voor meer informatie.  
 

Fasen en stappen 
 
In de tijdelijke tussenoplossing is het niet nodig om een account aan te maken. De vragenlijsten die 
bij de modules horen kunnen worden ingevuld via een algemene link die voor alle bibliotheken gelijk 
is. In de tussenoplossing van de Impactmonitor werken we alleen met een 1-meting. De cursisten 
hoeven dus maar één vragenlijst in te vullen. Dit doen zij idealiter tijdens de laatste bijeenkomst van 
de cursus.  
 
De vragenlijsten zijn online in te vullen. Omdat niet alle cursisten digitaal vaardig genoeg zijn om een 
online vragenlijst in te vullen, stellen we ook schriftelijke vragenlijsten beschikbaar. De schriftelijk 
afgenomen vragenlijsten dienen door een medewerker of vrijwilliger van de bibliotheek zelf ingevoerd 
te worden in de online vragenlijst. Het is in de tussenoplossing helaas niet mogelijk om de 
schriftelijke vragenlijsten naar ons op te sturen, omdat dit voor te veel extra werk zorgt. 
 
In de tussenoplossing is er geen mogelijkheid om een digitaal dashboard te maken. Bibliotheken 
ontvangen aan het einde van de looptijd van de tussenoplossing een eenvoudig rapport met de 
resultaten. Mocht je in de tussentijd al resultaten willen ontvangen, dan zijn deze bij de KB op te 
vragen.   
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Hoe werkt het? 
 

Stap 1: Bepaal van welke cursus je de impact wilt meten 
 
Bepaal voor welke cursus je de effecten wilt meten. Je kunt het hele jaar door onderzoek doen naar 
verschillende cursussen en cursusrondes. Bepaal binnen welke module de cursus valt waarvan je de 
effecten wilt meten. Er zijn drie modules: Computer & Internet, E-overheid en De Nederlandse taal. 
Binnen elke module is er één vragenlijst die afgenomen dient te worden. Geef elke cursus die 
gegeven wordt een code die bestaat uit de bibliotheekvestiging, de naam van de cursus en de 
startdatum. Bijvoorbeeld: CentraleKlik&Tik3jan. In de vragenlijst voor de cursisten staat ook de vraag 
om deze code in te vullen. Communiceer deze code dus duidelijk naar de cursisten of vul deze voor 
hen in. Dit is nodig om achteraf de resultaten aan de juiste cursus en bibliotheek toe te kunnen 
kennen. 
 

Stap 2: Registreer de cursus via het registratieformulier 
 
Elke cursus waarvan de effecten gemeten worden dient te worden geregistreerd. Dit doe je in dit 
online formulier. Zorg dat de eerder genoemde code die je aan de cursus toekent gelijk is voor zowel 
dit formulier als de code die cursisten gebruiken in hun vragenlijst. Verder vragen we in dit formulier 
onder andere naar het aantal cursisten dat deelnam en de inhoud van de cursus. Het is heel 
belangrijk dat deze informatie voor alle te meten cursussen wordt ingevuld. Zorg dus dat het invullen 
van het registratieformulier een vast onderdeel is van een meetronde. 
 
Stap 3: Zorg dat de vragenlijst wordt ingevuld door de cursisten 
 
Middels een weblink of PDF kun je aan de cursisten de vragenlijst voorleggen. Dat kan digitaal, maar 
ook in print. Met de vragenlijst wordt gemeten hoe bezoekers de cursus of activiteit hebben ervaren 
en beoordelen. Het makkelijkste is dat de cursisten tijdens de laatste bijeenkomst van de cursus ter 
plekke de vragenlijst invullen. Eventueel kunnen zij dit ook na afloop thuis doen, maar zorg dan wel 
dat zij de eerder genoemde code van de cursus weten. 
 
Hieronder vind je de links naar de digitale vragenlijsten: 

• Nederlandse taal 
• Computer & internet  
• E-overheid  
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Achtergrond 
 
Voordat je van start gaat met het uitvoeren van onderzoek via de Impactmonitor, is het goed om intern 
na te gaan hoe je dit wilt aanpakken. Wat wil je onderzoeken en met welk doel? Wie worden de 
betrokkenen uit de organisatie? In onderstaande stappen geven we voorbeelden die je in het 
achterhoofd kunt houden bij het succesvol uitvoeren van effectmeting via de Impactmonitor. 
 

Rollen en betrokkenen 
 
Voor deelname aan de monitor onderscheiden we taken en rollen op drie niveaus. Let wel: welke 
mensen er precies betrokken worden bij de uitvoering van de Impactmonitor en hoe verschillende 
rollen worden ingevuld, zal afhangen van lokale omstandigheden, behoeften en beschikbare mensen 
en faciliteiten. De hieronder genoemde rollen en taken zijn dan ook een advies en kunnen door 
bibliotheken naar eigen inzicht worden ingevuld. Het verdient aanbeveling om rollen en bijhorende 
taken expliciet te bespreken voordat er wordt gestart met onderzoek doen, en om afspraken te 
maken over hoe en wanneer er wordt gecommuniceerd. 
 
Strategisch: management 
Deelname aan de Impactmonitor wordt in het ideale geval ingezet dan wel ondersteund door de 
directie en/of het management van de bibliotheek. Deze zien wij als de opdrachtgever voor de 
monitor. De monitor moet hem of haar belangrijke informatie opleveren over het functioneren van de 
organisatie en de mate waarin organisatiedoelen worden behaald. Die informatie kan dienen 
als input voor beleid en ter ondersteuning van het gesprek met bijvoorbeeld de gemeente. De 
directeur en/of manager draagt het belang van monitoring en effectmeting uit naar de rest van de 
organisatie. Hij of zij wordt vervolgens op vaste momenten door de monitorcoördinator op de hoogte 
gehouden van de voortgang en de uitkomsten van het onderzoek. 
 
Tactisch: coördinator 
We adviseren elke organisatie om een monitorcoördinator te benoemen die zorgt dat de 
Impactmonitor onderdeel wordt van een systematisch en cyclisch proces van meten en evalueren. We 
zien deze persoon als de belangrijkste ‘eigenaar’ van het vraagstuk rondom monitoring 
en effectmeting. In de praktijk zal dit vaak een educatief specialist, coördinator of programmaleider 
zijn. Het is de persoon die strategische organisatiedoelen vertaalt in concrete programma’s en 
activiteiten en die het cursusprogramma op het niveau van de basisbibliotheek overziet en 
coördineert. De monitorcoördinator begeleidt de organisatie in het aanmelden voor en uitzetten van 
onderzoek en vertaalt onderzoeksresultaten naar het beleid en de werkpraktijk van de bibliotheek. Hij 
of zij zorgt ook voor de terugkoppeling van resultaten naar de directie en/of het management en naar 
de medewerkers of vrijwilligers die de activiteiten verzorgen.  
 
Operationeel: uitvoerder 
De uitvoering van het onderzoek zal voor een groot deel worden verzorgd door de monitoruitvoerder. 
Deze persoon – vaak een bibliotheekmedewerker of vrijwilliger – begeleidt de activiteiten en zorgt 
ervoor dat de vragenlijsten door cursisten na afronding worden ingevuld. Dit doet hij of zij door de 
vragenlijsten digitaal of schriftelijk aan alle cursisten voor te leggen en hen eventueel te begeleiden 
bij (en motiveren tot) het invullen.  
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Modules en vragenlijsten 
 
Binnen de Impactmonitor bestaan er vragenlijsten voor de volgende modules: 

• Nederlandse taal 
• Computer & internet  
• E-overheid  

 
Elke module bestaat uit een standaard thematische vragenlijst die kan worden ingezet om de 
effecten van de activiteit en de ervaring van deelnemers te meten. 
 
Aantal cursussen en activiteiten 
Het aantal cursussen en activiteiten dat je binnen een module kunt meten, is in principe onbeperkt. 
Wanneer je bijvoorbeeld kiest voor de module Computer & Internet en over dit onderwerp 
verschillende cursussen aanbiedt (bijvoorbeeld Klik & Tik. De basis en Seniorweb), dan kun je elk van 
die cursussen meten met behulp van dezelfde voor- en nameting. De onderzoeksgegevens over deze 
verschillende cursussen worden bij elkaar opgeteld en samengenomen bij de rapportage over de 
betreffende module. 
 
Combinatie van cursussen en activiteiten 
Het kan zijn dat deelnemers tijdens een cursus of activiteit in jouw bibliotheek onderdelen uit 
verschillende programma’s aangeboden krijgen (bijvoorbeeld Klik & Tik en Digisterker). De 
samenstelling van het programma wordt bijvoorbeeld bepaald op basis van de wensen of het 
instapniveau van de individuele cursist, of er wordt een standaard selectie gemaakt uit verschillende 
trainingspakketten. Is de cursus binnen jouw bibliotheek een combinatie van verschillende cursussen 
Klik & Tik, dan willen wij je vragen om cursisten uit te nodigen onder de cursus ‘Combinatiecursus 
Klik & Tik’. Is de cursus binnen jouw bibliotheek een combinatie van Klik & Tik en Digisterker, dan 
willen we je vragen om cursisten uit te nodigen onder de cursus ‘Combinatiecursus Klik & Tik en 
Digisterker‘. Op deze manier kunnen we waarborgen dat er een eenduidige manier van registreren 
wordt gehanteerd, zodat we ook voor de rapportage goed weten waarop resultaten betrekking 
hebben. In alle andere gevallen vragen wij om contact op te nemen via impactmonitor@kb.nl. 
 
Hoe verdelen we rollen en taken rondom de uitvoer? Wanneer laten we deelnemers de vragenlijst 
invullen: thuis in de eigen tijd of tijdens de bijeenkomst in de bibliotheek? Hoe laten we deelnemers 
de vragenlijst(en) invullen: schriftelijk of digitaal? Het antwoord op deze vragen zal voor bibliotheken 
verschillen en veelal afhangen van de lokale situatie en van de doelgroep waarop de activiteit zich 
richt. Maak je gebruik van meer dan één onderzoeksmodule, dan kan het zijn dat voor verschillende 
modules een andere aanpak wordt gekozen. 
 
Registratieformulier 
Elke cursus waarvan de impact wordt gemeten dient te worden geregistreerd. Dit doe je via dit 
formulier. 
 
In dit formulier vragen we om de code die je aan de cursus hebt toegekend. Deze code bestaat uit de 
bibliotheekvestiging, de naam van de cursus en de startdatum. Daarnaast vragen we in dit 
registratieformulier onder welke module de cursus valt, wat voor soort cursus het is, hoeveel 
cursisten en bijeenkomsten de cursus had en ten slotte wie de cursus begeleidde. Zorg ervoor dat je 
voor alle cursussen waarin je impact meting vragenlijsten wil gebruiken eerst het registratie 
formulier invult. Anders kunnen de gegevens achteraf niet aan elkaar worden gekoppeld.  
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Klassikaal of thuis invullen 
Zowel in het geval van digitaal als van schriftelijk invullen kan de bibliotheek ervoor kiezen het 
onderzoek in de bibliotheek te laten invullen tijdens de bijeenkomst of thuis in de eigen tijd. Kiest 
men voor de laatste optie, dan kan dat op twee manieren: 

• Deelnemers ontvangen per mail een link naar vragenlijst en vullen die online in. Zorg ervoor 
dat de deelnemers de code van de cursus weten die zij in de vragenlijst dienen in te vullen; 

• Deelnemers krijgen de vragenlijst schriftelijk mee naar huis, vullen deze in en sturen deze 
terug naar de bibliotheek. 

 
De meeste bibliotheken kiezen er echter voor de vragenlijsten klassikaal te laten invullen. Dit is ook 
de werkwijze die wij aanraden. Het grote voordeel daarvan is dat de respons hoger is dan wanneer 
deelnemers wordt gevraagd de vragenlijst in eigen tijd in te vullen. Bij klassikaal invullen vergeten of 
verliezen deelnemers de vragenlijst immers niet en ontstaat er een natuurlijk moment om het belang 
van het onderzoek te benadrukken en deelnemers eventueel te helpen bij het invullen. 
 
Het klassikaal laten invullen van het onderzoek kan op drie manieren: 

• Deelnemers krijgen de link naar hun eigen vragenlijst per e-mail toegestuurd, openen op de 
pc hun mail en starten via de link in de mail aan het onderzoek. 

• Deelnemers krijgen een print van de vragenlijst (PDF). Zij vullen de vragenlijst schriftelijk in 
en leveren deze in bij de begeleider die ze in de online vragenlijst invult. 

 
Tip: monitor integreren in de cursus of activiteit  
Maak de monitor tot een vast onderdeel van het cursus- of activiteitenprogramma. Als het invullen 
van de vragenlijsten klassikaal, tijdens de laatste bijeenkomst van de cursus gebeurt, vormt dit een 
vast en logisch onderdeel van het totaalprogramma. Met name bij cursussen op het gebied van 
digitale vaardigheden kan het invullen ook als een oefening worden gezien. Docenten vergeten op 
deze manier niet de vragenlijsten te verspreiden, krijgen routine in de aanpak en zijn in de 
gelegenheid hulp en toelichting te bieden bij het invullen. Cursisten kunnen om hulp vragen en zien 
het invullen van de vragenlijst als een oefenmoment. Tijdens de laatste cursusdag kan het invullen 
van de eindvragenlijst – bijvoorbeeld in combinatie met een feestelijke diploma-uitreiking – ingezet 
worden als een mooie afsluiting van het traject.  
 

Betrokkenen instrueren 
 
Docenten vervullen een belangrijke rol bij het uitvoeren van de Impactmonitor: zij zorgen ervoor dat 
de vragenlijsten op de juiste manier worden ingevuld, en zijn daarmee medeverantwoordelijk voor de 
betrouwbaarheid van de resultaten. Ook kunnen zij ervoor zorgen dat cursisten de vragenlijst 
beschouwen als een zinvol onderdeel van de cursus. Om docenten beter te instrueren, hebben wij een 
beknopte informatiebrochure samengesteld om de achtergrond en het belang van een goede 
deelname aan de monitor te benadrukken. Wijs hen ook op de veelgestelde vragen op de 
Impactmonitorpagina op Bnetwerk. En – afhankelijk van de specifieke taken die bij de docenten 
worden belegd – natuurlijk op deze handleiding. 
 
Tip: belang van het onderzoek uitdragen  
In praktijk worden de meeste onderzoeken met de monitor verspreid door de docenten 
(bibliotheekmedewerkers, vrijwilligers of partnerinstellingen) die de cursus of activiteit verzorgen. 
Veel van het werk ligt bij hen en ze zijn een belangrijke factor in het succesvol verzamelen van de 
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gegevens. Als zij niet overtuigd zijn van het belang van het onderzoek en bereid hieraan mee te 
werken, zullen onderzoeksdata in beperkte mate binnen stromen en blijft het beeld van de 
effectiviteit van de bibliotheekdienst onvolledig. Draag naar docenten dan ook uit waarom de 
bibliotheek de monitor uitvoert en waarom het dan ook verwacht wordt dat iedereen daaraan 
bijdraagt. 


