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1 Samenvatting 

 
Voor baby’s, peuters en kleuters is voorschoolse educatie in de 
bibliotheek een essentiële voorziening om laaggeletterdheid te 
voorkomen. BoekStart, het begin van de doorlopende leeslijn, vormt 
voor kinderen van 0 tot 4 jaar het startpunt van de lees- en 
taalontwikkeling. In het kader van dit aanbod is de stand van zaken 
omtrent de product- en dienstverlening van openbare bibliotheken 
voor kinderen van 0 tot 4 jaar via de Bibliotheekmonitor in kaart 
gebracht.  

Breed aanbod voorschoolse educatie in bibliotheken 

Gemiddeld is één op de vier kinderen van 0 tot 4 jaar in het 
werkgebied van de responderende bibliotheken lid van de 
bibliotheek. Bibliotheken bieden niet alleen de mogelijkheid boeken 
te lezen en te lenen; ze organiseren tal van lees- 
mediabevorderende activiteiten en programma’s voor kinderen van 0 
tot 4 jaar en hun ouders en andere intermediairs. Zo doen vrijwel 
alle responderende bibliotheken mee aan De Nationale 
Voorleesdagen en BoekStart voor baby’s, en vier van de vijf aan 
BoekStart in de kinderopvang. Ook is er aandacht voor training en 
ondersteuning van bijvoorbeeld pedagogisch medewerkers en 
ouders. Een opvallende stijging is te zien in de deelname aan de 
Media Ukkie Dagen: dit percentage steeg van 36% in het schooljaar 
2019-2020 naar 54% in het schooljaar 2020-2021. 

Blijvende focus op taalarme gezinnen 

Bibliotheken blijven speciale aandacht besteden aan taalarme 
gezinnen, onder meer via de coördinatie van de VoorleesExpress 
(63%). Hierin is een blijvend stijgende lijn te zien: in 2017 
coördineerde nog slechts 38% van de bibliotheken dit programma. 
Ook werken zes op de tien bibliotheken (59%) samen met partners 
die zich richten op laagtaalvaardige ouders, zoals de 
consultatiebureaus, (digi)Taalhuizen, gemeenten, maatschappelijk 
dienstverleners en welzijnsorganisaties. Bijna de helft van de 
bibliotheken (46%) organiseert verder speciale activiteiten voor 
taalarme gezinnen. 

Invloed van de coronamaatregelen 

Ook dit schooljaar hebben de coronamaatregelen invloed 
uitgeoefend op de dienstverlening van bibliotheken voor 0- tot 4-
jarigen. Zij organiseerden, net als vorig schooljaar, minder ouder-
kindactiviteiten (74%) en gaven minder vaak voorlichting aan ouders 
(62%). Door de tijdelijke sluiting van bibliotheken moest ook de 
uitreiking van de BoekStartkoffertjes en de communicatie daarover 
worden aangepast. De maatregelen zorgden er bovendien voor dat 
men de doelgroep minder goed kon bereiken dan voorgaande jaren. 
Verder werden minder vrijwilligers inhoudelijk geschoold, 
waarschijnlijk omdat zij de kennis niet direct in praktijk konden 
brengen. 
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Alternatieve dienstverlening 

Bijna alle bibliotheken boden tijdens de lockdowns alternatieve 
dienstverlening op het gebied van voorschoolse educatie aan. Ze 
boden bijvoorbeeld online informatie aan, brachten boeken of 
haalden ze op. Verder zetten ze hun voorleesactiviteiten om naar een 
online variant en organiseerden ze online informatiebijeenkomsten 
voor ouders of pedagogisch medewerkers. Veel bibliotheken 
beschouwen deze webinars als een succes, mede vanwege de hoge 
opkomst. Toch bleek het opzetten van dergelijke alternatieve 
dienstverlening, vaak tijdrovender dan gedacht. 

Groeiende samenwerking met partners 

Het aantal partners dat de bibliotheek bij de dienstverlening voor 0- 
tot 4-jarigen betrekt, is de afgelopen jaren toegenomen: in 2016 
werkten bibliotheken met gemiddeld drie verschillende partners 
samen, in het schooljaar 2020-2021 waren dat er vijf à zes. Het gaat 
met name om consultatiebureaus, gemeenten, 
kinderopvanginstellingen en basisscholen. Deze samenwerkingen 
worden ook meer geëvalueerd dan in voorgaande schooljaren. In het 
algemeen vindt meer borging van het aanbod voor baby’s, 
dreumesen en peuters plaats: er zijn meer geoormerkte uren voor 
beschikbaar. 

Aanbevelingen vanuit het Kernteam 0-12 (BoekStart) 

Bibliotheken hebben een belangrijke rol bij zowel het voorkomen van 
taalproblemen bij de jeugd als bij het ondersteunen van de 

basisvaardigheden van volwassenen. De inzet op de gezinsaanpak 
om de cyclus van laaggeletterdheid te doorbreken, wordt elk jaar 
verstevigd, zoals in dit onderzoek opnieuw blijkt. Er worden nieuwe 
activiteiten opgezet en verbindingen gemaakt tussen 
leesbevorderingsprogramma’s zoals BoekStart en de Bibliotheek op 
school, de VoorleesExpress, activiteiten van (digi)Taalhuizen en 
programma’s rondom basisvaardigheden. De gezinsaanpak is meer 
dan een reeks losstaande activiteiten: het is belangrijk om in te 
zetten op een integrale aanpak met verbindingen binnen en buiten 
de bibliotheek. Door de gezinsaanpak op strategisch niveau goed 
vorm te geven en ook te borgen bij samenwerkingspartners, ontstaat 
een stevig fundament voor de gezinsaanpak op tactisch en 
uitvoerend niveau. De pagina over gezinsaanpak op 
Bibliotheeknetwerk biedt informatie, handvatten en tools aangaande 
de gezinsaanpak van laaggeletterdheid. 

Het Kernteam prijst het feit dat steeds meer bibliotheken zich 
bewust zijn van de personeelsuren die nodig zijn voor de kwalitatieve 
dienstverlening rondom voorschoolse educatie en deze opnemen in 
hun beleid. Desalniettemin is bij veel bibliotheken meer tijd nodig 
om de dienstverlening naar een hoger plan te kunnen tillen; maak 
ook daarvoor personeelsuren vrij. Bekostig de dienstverlening niet 
enkel met een startsubsidie, maar zet in op structurele middelen. 
Draag zorg voor structurele inzet van personeel, duurzame plannen 
en meerjarenbegrotingen en leg dit vast in lokale 
(samenwerkings)overeenkomsten met de partners waarin de 
afgestemde taken, rollen en verantwoordelijkheden staan 
beschreven. Samenwerking met partners verstevigt de positie van 
de bibliotheek. 

https://www.bibliotheeknetwerk.nl/gezinsaanpak
https://www.bibliotheeknetwerk.nl/gezinsaanpak
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Blijf vanuit de Bibliotheek de e-learning Taalstimulering door 
voorlezen - JGZ onder de aandacht brengen, die jeugdartsen en 
jeugdverpleegkundigen van het consultatiebureau helpt hun 
deskundigheid op het gebied van leesbevordering te vergroten. Zet 
ook in op promotie van de dit jaar verschenen e-learning 
Taalstimulering door voorlezen - Kraamzorg, specifiek gericht op 
kraamverzorgenden. 

Aan de slag met KB-instrumenten 

Vier op de vijf bibliotheken (83%) maken gebruik van de 
instrumenten rondom voorschoolse educatie die door de KB worden 
aangeboden, zoals rapportages, dashboards en infographics. Dit is 
een stijging ten opzichte van vorige schooljaren. Vier op de tien 
(40%) bibliotheken maken gebruik van de landelijke rapportage. De 
lokale infographic wordt door 43% van de bibliotheken 
geraadpleegd; in het geval van de provinciale en landelijke 
infographic gaat het om respectievelijk 30% en 27%. Bijna een derde 
van de bibliotheken (31%) ontvangt ondersteuning van de POI in 
kwestie om te resultaten te duiden en deze te incorporeren in hun 
dienstverlening. Bibliotheken gebruiken de resultaten bijvoorbeeld 
om het beleid vorm te geven, nieuwe doelen te stellen en partners te 
informeren over de voortgang. 

Landelijke resultaten lokaal inzetten 

Vier op de tien bibliotheken (39%) brengen de opbrengsten van de 
samenwerking met partners in kaart. Dit is een stijging ten opzichte 
van vorig schooljaar, toen nog geen kwart dit deed (23%). Rondom de 

Bibliotheekmonitor-meting met betrekking tot voorschoolse 
educatie worden diverse hulpmiddelen gepubliceerd die 
bibliotheken hierbij kunnen helpen. Daarnaast zijn op 
Bibliotheekinzicht meer landelijke inzichten over de effectiviteit van 
de dienstverlening terug te vinden. De jaarlijkse Monitor BoekStart 
in de kinderopvang laat zien hoe het gesteld is met het 
voorleesklimaart en talige activiteiten in de kinderopvang en het 
beleid daaromtrent. 

Deze landelijke rapportage biedt diverse aanknopingspunten om het 
gesprek aan te gaan, zowel intern als met de gemeente en andere 
samenwerkingspartners. Naast deze rapportage zijn de resultaten 
van de Bibliotheekmonitor-meting verwerkt in een landelijke 
infographic – te downloaden via de pagina Resultaten op 
Bibliotheekinzicht – en zijn voor de provinciale 
ondersteuningsinstellingen (POI’s) per provincie infographics 
beschikbaar. De bibliotheken die hebben deelgenomen aan de 
Bibliotheekmonitor-meting beschikken tevens over een individuele 
infographic, waarmee de dienstverlening rondom voorschoolse 
educatie ook op lokaal niveau in kaart is gebracht.  

Zowel de landelijke en provinciale als de lokale resultaten zijn nader 
te analyseren via het dashboard Voorschoolse educatie op 
Bibliotheekinzicht. Dit dashboard biedt de bibliotheken de 
mogelijkheid hun individuele resultaten af te zetten tegen de 
landelijke cijfers, de resultaten van de provincie en bibliotheken van 
vergelijkbare grootte.  

https://www.boekstartpro.nl/opleidingen/opleidingen-jeugdgezondheidszorg/e-learning-taalstimulering-door-voorlezen.html
https://www.boekstartpro.nl/opleidingen/opleidingen-jeugdgezondheidszorg/e-learning-taalstimulering-door-voorlezen.html
https://www.boekstartpro.nl/opleidingen/opleidingen-jeugdgezondheidszorg/e-learning-taalstimulering-door-voorlezen-voor-kraamzorg.html
https://www.boekstartpro.nl/opleidingen/opleidingen-jeugdgezondheidszorg/e-learning-taalstimulering-door-voorlezen-voor-kraamzorg.html
http://www.bibliotheekinzicht.nl/
https://www.bibliotheekinzicht.nl/instrumenten/bibliotheekmonitor/rapportages
https://www.bibliotheekinzicht.nl/instrumenten/bibliotheekmonitor/rapportages
https://www.bibliotheeknetwerk.nl/dashboard/dashboard-voorschoolse-educatie-in-de-bibliotheek
https://www.bibliotheeknetwerk.nl/dashboard/dashboard-voorschoolse-educatie-in-de-bibliotheek
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2 Inleiding 

2.1 Beleidskader 

Zorgen om leesvaardigheid en leesplezier 

De afgelopen jaren laten verschillende onderzoeken een dalende 
leesvaardigheid, leesmotivatie en leesplezier zien. Zo blijkt uit het 
internationale PISA-onderzoek dat bijna een kwart van de 
Nederlandse 15-jarige leerlingen niet leest op het niveau dat nodig 
is om goed te kunnen functioneren op school of in de maatschappij. 
Tot 2015 lag het leesvaardigheidsniveau nog boven het gemiddelde 
van de EU1, maar in PISA-2015 voldeed Nederland met een 
percentage van 18% voor het eerst niet aan dit streven (Gubbels et 
al., 2019). Vervolgonderzoek laat zien dat het dalende 
leesvaardigheidsniveau gepaard gaat met minder leesplezier en een 
verminderde hoeveelheid tijd die aan lezen wordt besteed (Dood et 
al., 2020). 

Aanmoediging tot lezen 

Om het tij te keren, adviseerden de Onderwijsraad en de Raad van 
Cultuur in 2019 een gecombineerde en preventieve aanpak. Het 
ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap riep daartoe op tot 
een Leesoffensief, waarin ten doel wordt gesteld dat zoveel mogelijk 
kinderen via de bibliotheek toegang krijgen tot boeken en dat 
programma’s en activiteiten op school en in de bibliotheek kinderen 

 
1 Nederland streeft er net als andere EU-landen naar dat in 2020 maximaal 15% van de leerlingen onvoldoende geletterd is 
(European Union, 2019). Deze leerlingen kunnen door hun lage taalvaardigheid minder goed functioneren op school en in de 
maatschappij en lopen een risico op laaggeletterdheid. 

aanmoedigen om te lezen en om zelf aan de slag te gaan met taal 
(Van Engelshoven & Slob, 2019). Ook in de Vervolgaanpak 
Laaggeletterdheid 2020-2024 blijft leesbevordering bij kinderen een 
belangrijk onderdeel van het bestrijden en voorkomen van 
laaggeletterdheid. In deze aanpak heeft de Rijksoverheid extra geld 
uitgetrokken om ouders te bereiken die moeite hebben met taal (Van 
Engelshoven et al., 2019). 

Extra impuls voor lees- en taalstimulering 

Als onderdeel van het Leesoffensief is in het Bibliotheekconvenant 
2020-2023 vastgelegd dat bibliotheken een extra impuls geven aan 
lees- en taalstimulering. Met de aanvullende activiteiten die hieruit 
voortkomen – bovenop het bestaande aanbod rondom 
leesbevordering – richten bibliotheken zich op 3 specifieke 
doelgroepen die extra hulp nodig hebben: jongens, leerlingen op het 
vmbo en leerlingen met een meertalige achtergrond (VOB et al, 
2020). In 2021 hebben 123 bibliotheken subsidie ontvangen om hun 
collectie, expertise en activiteiten voor deze doelgroepen uit te 
breiden (KB, 2021). 

Startpunt van taalontwikkeling 

De periode voordat kinderen naar de basisschool gaan, is essentieel 
in de taalontwikkeling en het voorkomen van laaggeletterdheid. 
Voorlezen vormt voor kinderen van 0 tot 4 jaar het startpunt van de 
taalontwikkeling. Voorlezen draagt bij aan de ontwikkeling van de 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/12/03/kamerbrief-over-leesoffensief
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=757fec65-0a8a-437e-8110-763fe93dfad5&title=Vervolgaanpak%20laaggeletterdheid%202020%20%E2%80%93%202024.pdf
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=757fec65-0a8a-437e-8110-763fe93dfad5&title=Vervolgaanpak%20laaggeletterdheid%202020%20%E2%80%93%202024.pdf
https://www.bibliotheeknetwerk.nl/sites/default/files/2020-10/Bibliotheekconvenant%202020-2023_dt.pdf
https://www.bibliotheeknetwerk.nl/sites/default/files/2020-10/Bibliotheekconvenant%202020-2023_dt.pdf
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woordenschat en vergroot de kans dat kinderen goede lezers 
worden (Bus et al., 1994). In de periode voorafgaand aan de 
basisschool kunnen ouders en de kinderopvang al een grote bijdrage 
leveren aan de taalontwikkeling van kinderen (Broekhof, 2021). 
Peuters die dagelijks 15 minuten worden voorgelezen, presteren 
later op school beter in taal en rekenen. Daarnaast hebben kinderen 
die van jongs af aan worden voorgelezen een voorsprong op andere 
kinderen in hun cognitieve, sociaal-emotionele, lichamelijke en 
creatieve ontwikkeling (o.a. Hansen et al., 2010; Murray & Egan, 
2014). Ook lezen zij als adolescent beter, zijn ze meer gemotiveerd 
om te lezen en bereiken ze als volwassene een hoger 
opleidingsniveau (Gottfried et al., 2015).  

Bibliotheekleden lezen vaker voor 

Van de ouders met kinderen van 0 tot 6 jaar, leest 86% de kinderen 
minimaal één keer per maand voor uit een digitaal dan wel een 
fysiek boek. Hoogopgeleide ouders, vrouwen en leden van de 
bibliotheek lezen vaker voor dan andere ouders. Ouders zijn zich 
zeer bewust van de voordelen van voorlezen. Ruim acht op de tien 
ouders – ongeacht hun achtergrond - zijn van mening dat voorlezen 
goed is voor de woordenschat, het taalgevoel en taalbegrip, de 
vaardigheid om verhalen te begrijpen en de fantasie te prikkelen. 
Daarnaast zien zij voorlezen als een goede voorbereiding op het zelf 
leren lezen en versterkt het de band tussen voorlezer en kind 
(Nagelhout & Richards, 2020). 

Doorgaande leeslijn 

De bibliotheek is vanaf de vroegste jeugd een essentiële partner bij 
het stimuleren van het lezen. De bibliotheken doen dit op grond van 
de algemene wettelijke bibliotheektaken, maar ook via speciale 
programma’s. Als onderdeel van het programma Kunst van Lezen 
hebben Stichting Lezen en de KB de programma’s BoekStart en de 
Bibliotheek op school praktisch verbonden aan De doorgaande 
leeslijn. Deze aanpak begint met BoekStart, in de vorm van het 
BoekStartkoffertje, BoekStart in de kinderopvang en de 
BoekStartcoach. Kinderen worden vervolgens middels de 
Bibliotheek op school voorzien in vormen van leesbevordering voor 
primair, voortgezet en beroepsonderwijs (Van Montfoort & Wassing, 
2020).  

Leesbevorderingsnetwerken 

Daarnaast zijn lokale en bovenlokale leesbevorderingsnetwerken 
van groot belang om partijen op het terrein van leesbevordering en 
taalonderwijs samen te brengen, met de lokale bibliotheek als spil 
en aanvoerder van het netwerk. Met de programmalijn rondom de 
gezinsaanpak zet Kunst van Lezen zich in voor 
leesbevorderingsactiviteiten voor taalarme gezinnen. Hierbij komt 
de verbinding tussen preventie en curatie van laaggeletterdheid de 
komende jaren centraler te staan en wordt de rol van gemeenten 
groter; zij gaan eind 2024 de regie voeren over de aanpak van 
laaggeletterdheid (Van Montfoort & Wassing, 2020). 

  

https://www.kunstvanlezen.nl/
https://www.lezen.nl/wp-content/uploads/2021/01/de_doorgaande_leeslijn_2020_digitaal.pdf
https://www.lezen.nl/wp-content/uploads/2021/01/de_doorgaande_leeslijn_2020_digitaal.pdf
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2.2 De bibliotheek in coronatijd 

Op 15 maart 2020 werd bekendgemaakt dat bibliotheken hun deuren 
moesten sluiten om verdere verspreiding van het coronavirus te 
voorkomen. Al snel volgde de intelligente lockdown en ontstonden 
de eerste initiatieven om zowel bibliotheekleden als niet-leden ook 
in coronatijd aan het lezen te houden en van informatie te blijven 
voorzien. Op 11 mei mochten bibliotheken weer open, tot 4 
november, toen doorstroomlocaties vanwege de tweede coronagolf 
hun deuren weer moesten sluiten. Op 19 november mochten 
bibliotheken weer open, maar op 15 december ging Nederland 
opnieuw in lockdown. Uiteindelijk zou het tot mei 2021 duren voordat 
bibliotheken hun deuren weer mochten openen. 

Het dossier Bibliotheekstatistiek 2020 maakt inzichtelijk welk effect 
de coronamaatregelen in 2020 hebben gehad op de – reguliere – 
dienstverlening van bibliotheken. Zo werden er minder boeken 
uitgeleend, minder activiteiten georganiseerd en minder bezoekers 
ontvangen dan in voorgaande jaren. De bibliotheek bleek echter ook 
veerkrachtig: in korte tijd werden verschillende vormen van 
alternatieve dienstverlening opgezet, de online Bibliotheek floreerde 
en kwetsbare groepen konden ook in coronatijd bij de bibliotheek 
terecht. Lokale bibliotheken zetten nieuwe activiteiten op en zetten 
fysieke activiteiten om naar een andere vorm, met extra aandacht 
voor kwetsbare doelgroepen, zoals ouderen, niet-digivaardige 
burgers en kinderen (Van de Burgt & Van de Hoek, 2021).  

In het dossier De bibliotheek in coronatijd lees je meer over het 
aanpassingsvermogen van de bibliotheken, de coronaproof 

dienstverlening en vertellen bibliotheekdirecteuren over het reilen 
en zeilen van de bibliotheek in coronatijd. In deze rapportage gaan 
we onder meer specifiek in op de aangepaste dienstverlening 
rondom voorschoolse educatie in coronatijd.  

2.3 Achtergrond onderzoek 

Sinds 2015 voert de KB onderzoek uit naar de dienstverlening van 
openbare bibliotheken rondom voorschoolse educatie voor kinderen 
van 0 tot 4 jaar. In 2015 is met deze enquête voor het eerst de stand 
van zaken geïnventariseerd. In lijn met de ontwikkeling van de 
programma’s is in 2016 en 2017 de vragenlijst geoptimaliseerd voor 
de verdere monitoring. In 2019 is de meetperiode gewijzigd van 
kalenderjaar naar schooljaar. Dit sluit beter aan op het aanbod: veel 
programma’s die betrekking hebben op voorschoolse educatie gaan 
uit van schooljaren. In 2021 is de terminologie van de vragenlijst 
aangepast van ‘voor- en vroegschoolse educatie’ naar ‘voorschoolse 
educatie’, aangezien de eerste term voornamelijk wordt 
geassocieerd met onderwijsachterstandenbeleid, en dit onderzoek 
zich richt op het totale aanbod voor 0- tot 4-jarigen. 

In deze rapportage worden de belangrijkste bevindingen over de 
dienstverlening in het schooljaar 2020-2021 gepresenteerd. Deze 
resultaten hebben betrekking op 130 van de 140 benaderde 
(basis)bibliotheken, een responspercentage van 91%. Hoewel de 
bibliotheken onderling sterk van omvang en karakter verschillen, 
kunnen op hoofdniveau uitspraken voor de totale populatie worden 
gedaan.  

http://www.bibliotheekinzicht.nl/bibliotheekstatistiek
https://www.bibliotheekinzicht.nl/dossiers/de-bibliotheek-in-coronatijd
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De resultaten van de meting over het schooljaar 2020-2021 worden 
in deze rapportage grafisch weergegeven. Interessante verschillen 
en overeenkomsten met voorgaande (kalender)jaren en tussen 
diverse typen bibliotheken, gebaseerd op het aantal inwoners in het 
werkgebied van de bibliotheek, worden waar mogelijk tekstueel 
benoemd of grafisch gepresenteerd. 

2.4 Meer informatie 

In de secties Lezen & leesbevordering jeugd, Digitale geletterdheid 
jeugd en Gezinsaanpak op Bnetwerk zijn officiële stukken, 
onderzoeksrapporten en praktische documenten over het aanbod 
voor jeugd terug te vinden die bibliotheken kunnen helpen met het 
opzetten van de dienstverlening.  

Meer informatie over onderzoek naar de dienstverlening van 
openbare bibliotheken voor jeugd en andere thema’s is te vinden in 
de sectie Bibliotheekinzicht op Bnetwerk. Hier bundelt de KB kennis 
uit diverse actuele en betrouwbare onderzoeken die inzicht geven in 
de staat van het openbarebibliotheekstelsel. Daarbij worden 
ontwikkelingen in de sector uitgelicht, ondersteund met cijfermatige 
gegevens en voorzien van historische en maatschappelijke context. 
Hiermee biedt Bibliotheekinzicht professionals en beleidsmakers 
richting en inspiratie voor het formuleren en evalueren van beleid. 

De volgende artikelen bieden meer informatie over onderzoek naar 
de dienstverlening voor jeugd: 

〉 De bibliotheek voor baby’s, dreumesen en peuters  
〉 Samenwerking tussen bibliotheek en basisschool  
〉 Impact van de bibliotheek op jeugd en lezen 
〉 De bibliotheek voor jongeren 

  

https://www.bibliotheeknetwerk.nl/lezen-leesbevordering-jeugd
https://www.bibliotheeknetwerk.nl/digitale-geletterdheid-jeugd
https://www.bibliotheeknetwerk.nl/digitale-geletterdheid-jeugd
https://www.bibliotheeknetwerk.nl/gezinsaanpak
https://www.bibliotheeknetwerk.nl/bibliotheekinzicht-feiten-cijfers
https://www.bibliotheeknetwerk.nl/artikel/de-bibliotheek-voor-babys-peuters-en-kleuters
https://www.bibliotheeknetwerk.nl/artikel/samenwerking-tussen-bibliotheek-en-basisschool
https://www.bibliotheekinzicht.nl/organisatie/impact/impact-van-de-bibliotheek-op-jeugd-en-lezen
https://www.bibliotheeknetwerk.nl/artikel/de-bibliotheek-voor-jongeren
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3 Doelgroep  

3.1 Leden 

Eén op de vier kinderen van 0 tot 4 jaar is lid van de bibliotheek 

De responderende bibliotheken tellen in totaal circa 261 duizend 
leden van 0 tot 4 jaar. Hiervan zijn er 75 duizend actief lid: zij hebben 
het afgelopen schooljaar minimaal één fysiek boek geleend. Dit is 
29% van de leden van 0 tot 4 jaar. Gemiddeld is één op de vier 
kinderen van 0 tot 4 jaar in het werkgebied van de responderende 
bibliotheken lid van de bibliotheek (42%). In de meeste bibliotheken 
is dit lidmaatschap gratis (Van de Burgt & Van de Hoek, 2021). 

 

 

 

 

 

 
2 Vanaf het schooljaar 2020-2021 zijn de ledengegevens uit het DataWarehouse gebruikt en is dit niet meer in deze vragenlijst 
uitgevraagd. Hierdoor kunnen verschillen ten opzichte van voorgaande schooljaren zijn ontstaan. 

Aantal leden 0–4 jaar 2017 2018-2019 2019-2020 2020-20212 

Minder dan 500 leden 19% 23% 20% 15% 

500-1000 leden 25% 24% 26% 27% 

1000-1500 leden 19% 15% 19% 12% 

1500-2000 leden 15% 12% 12% 14% 

2000 leden of meer 17% 19% 18% 31% 

Onbekend 6% 7% 4% 0% 

Gemiddeld 34% 32% 32% 39% 

Tabel 1: Hoeveel bibliotheekleden van 0 tot 4 jaar zijn er in het werkgebied van jouw 
bibliotheek? (Selectie: alle bibliotheken, N 2016: 135; N 2017: 124; N 2018-2019: 142; N 2019-
2020: 137; N 2020-2021: 140). Bron 2020-2021: DataWarehouse, 2021 (ingevuld door alle 
bibliotheken) 

 
Figuur 1: Percentage bibliotheekleden ten opzichte van het aantal inwoners van 0 tot 4 jaar in 
het werkgebied van de bibliotheek (Selectie: alle bibliotheken in Nederland, N: 140). Bron: 
DataWarehouse, 2021 (ingevuld door alle bibliotheken) 
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3.2 Nieuwe leden 

Aandeel nieuwe leden daalt langzaam 

Het aantal leden binnen de doelgroep varieert sterk per bibliotheek; 
dit is logischerwijs afhankelijk van het aantal inwoners in het 
werkgebied. Gemiddeld werd 9% van de inwoners tussen de 0 en 4 
jaar in het schooljaar 2020-2021 ingeschreven als nieuw 
bibliotheeklid.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Figuur 2: Welke lees- en mediabevorderingsprogramma's en/of -campagnes voor kinderen in 
de leeftijd van 0 tot 4 jaar voerde jouw bibliotheek in het schooljaar 2020-2021 uit? Bron 2020-
2021: DataWarehouse, 2021 (alle bibliotheken in Nederland, N:140 ) 
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4 Activiteiten en programma’s 

4.1 Aanbod lees- en mediabevordering 

De Nationale Voorleesdagen in alle bibliotheken 

Bibliotheken organiseren een breed scala aan leesbevorderende 
activiteiten en programma’s voor kinderen van 0 tot 4 jaar en hun 
ouders. In totaal werden in 2020 circa 13 duizend activiteiten voor 0- 
tot 4-jarigen georganiseerd (Van de Burgt & Van de Hoek, 2021). Hoe 
groter het werkgebied van de bibliotheek, hoe groter het aanbod. 
Vrijwel alle responderende bibliotheken nemen, net als voorgaande 
jaren, deel aan De Nationale Voorleesdagen (99%) en BoekStart voor 
baby’s (97%). Daarnaast neemt driekwart deel aan BoekStart in de 
kinderopvang (79%). De rest biedt een ander – veelal provinciaal of 
lokaal – leesbevorderend programma voor kinderen van 0 tot 4 jaar 
aan, bijvoorbeeld in de vorm van thematische cafés of 
voorleesbijeenkomsten.  

Figuur 3: Welke lees- en mediabevorderingsprogramma's en/of -campagnes voor kinderen in 
de leeftijd van 0 tot 4 jaar voerde jouw bibliotheek in het schooljaar 2020-2021 uit? (Selectie: 
alle bibliotheken, N: 130) 
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Groeiend belang media-activiteiten 

Daarnaast organiseren bibliotheken verschillende activiteiten en 
programma’s in het leren omgaan met verschillende media, zoals 
tablets, smartphones en televisies. Met de groeiende digitalisering 
komen ook kinderen op steeds jongere leeftijd in aanraking met 
deze verschillende media. Het gebruik van deze media kan leerzaam 
en ontspannend zijn. Baby’s, dreumesen en peuters zijn echter nog 
te klein om hier zelfstandig op een wijze manier mee om te gaan. 
Een goede begeleiding van ouders en verzorgers wordt daarom 
steeds belangrijker. 

Stijging deelname aan Media Ukkie Dagen 

Een opvallende stijging in het aanbod voor 0- tot 4-jarigen op dit 
gebied is te zien in de aansluiting bij de Media Ukkie Dagen: dit 
percentage steeg van 36% in het schooljaar 2019-2020 naar 54% in 
het schooljaar 2020-2021. Dit kan komen door de groeiende 
aandacht voor digitale mogelijkheden die het coronavirus 
veroorzaakte, waardoor ook een meer verantwoorde omgang met 
media centraal kwam te staan. Ook is mogelijk het effect zichtbaar 
van de landelijke aandacht die voor het programma werd 
gegenereerd, onder andere middels een webinar voor bibliotheken 
en een blueprint voor bibliotheekwebsites. 

 

 

 
Figuur 4: Welke lees- en mediabevorderingsprogramma's en/of -campagnes voor kinderen in 
de leeftijd van 0 tot 4 jaar voerde jouw bibliotheek in het schooljaar 2020-2021 uit? (Selectie: 
alle bibliotheken, N: 130) 
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54%

Nee
46%

Aanbod Media Ukkie dagen

Ouders steeds milder over effecten van media 
Uit onderzoek van Iene Miene Media blijkt dat ouders van kinderen van 0 
tot en met 6 jaar in de afgelopen jaren milder zijn gaan denken over het 
effect van media op hun kind. Een ruime meerderheid vindt dat media 
hun kind helpen, onder op het gebied van taalontwikkeling en 
rekenvaardigheid. Ze zijn echter minder positief over het effect van 
media in relatie tot online onderwijs: ruim een kwart van de ouders van 
5-6-jarigen geeft aan dat hun kind hierdoor minder goed kan leren 
(Netwerk Mediawijsheid, 2021). 
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4.2 Training en ondersteuning 

Veel aandacht voor training en ondersteuning 

Bijna alle responderende bibliotheken bieden training of 
ondersteuning aan op het gebied van voorschoolse educatie (85%). 
Twee derde van de bibliotheken heeft trainingen voor vrijwilligers, 
bijvoorbeeld van de VoorleesExpress3, in het aanbod (63%). De helft 
van de bibliotheken (54%) biedt trainingen aan voor pedagogisch 
medewerkers en personeel in de kinderopvang; ruim vier op de tien 
(43%) bieden bijvoorbeeld trainingen en ondersteuning voor ouders. 
Hierin is sinds enkele jaren een dalende lijn te zien: in het schooljaar 
2018-2019 ging het om respectievelijk 77% en 74% van de 
bibliotheken, in het schooljaar 2019-2020 om respectievelijk 62% en 
57%. Mogelijk valt dit te verklaren door de maatregelen rondom het 
coronavirus, waardoor men niet in grote groepen bij elkaar mocht 
komen. Ook wordt om dezelfde reden minder met de kinderopvang 
samengewerkt. Vier op de tien de bibliotheken bieden 
netwerkbijeenkomsten voor pedagogisch medewerkers aan (44%). In 
de regel geldt dat hoe groter het werkgebied van de bibliotheek is, 
des te meer vormen van training en ondersteuning worden 
aangeboden.  

 
3 Het programma VoorleesExpress wordt soms door een andere organisatie dan een bibliotheek gecoördineerd, terwijl de 
training voor vrijwilligers van de VoorleesExpress wel door de bibliotheek gecoördineerd wordt. Hierdoor is het aantal 
bibliotheken dat de training geeft hoger dan het aantal bibliotheken dat de VoorleesExpress coördineert. 

Figuur 5: Welke vormen van training en ondersteuning bood jouw bibliotheek in schooljaar 
2020-2021 aan op het gebied van voorschoolse educatie voor 0 tot 4 jaar? (Selectie: alle 
bibliotheken, N: 130) 
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4.3 Gezinsaanpak 

Kinderen van laagtaalvaardige ouders hebben een grotere kans om 
laaggeletterd te worden. Om dat te voorkomen, wordt steeds meer 
ingezet op de gezinsaanpak richting taalarme gezinnen. Deze 
aanpak is erop gericht dat ouders zelf beter worden in taal en 
tegelijkertijd leren hun kinderen met een positieve leesopvoeding te 
ondersteunen in hun taalontwikkeling (Lankhorst, 2019a). 

De meest voorkomende manier voor bibliotheken om taalarme 
gezinnen te bereiken, is via de coördinatie van de VoorleesExpress 
(63%). Hierin is een blijvend stijgende lijn te zien: in 2017 bood nog 
slechts 38% van de bibliotheken dit programma aan. Ook werken zes 
op de tien bibliotheken (59%) samen met partners die zich richten op 
laagtaalvaardige ouders, zoals de jeugdgezondheidszorg 
(consultatiebureaus), (digi)Taalhuizen, gemeenten, maatschappelijk 
dienstverleners en welzijnsorganisaties. Iets meer dan de helft van 
de bibliotheken (56%) voert actief beleid op een betere verbinding 
tussen de preventieve en curatieve aanpak van laaggeletterdheid. 
Bijna de helft van de bibliotheken (46%) organiseert verder speciale 
activiteiten voor taalarme gezinnen, zoals ouder-kindcafés, 
voorleesbijeenkomsten en dreumesuurtjes. Hierin is de afgelopen 
twee schooljaren een lichte daling te zien, die mogelijk wordt 
veroorzaakt door de maatregelen rondom het coronavirus.  

 

Figuur 6: Wat deed jouw bibliotheek in het schooljaar 2020-2021 om taalarme gezinnen te 
bereiken? (Selectie: alle bibliotheken, N: 130) 

 

 

63%

59%

56%

46%

46%

7%

3%

2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Coördinatie VoorleesExpress

Samenwerking met partners

Beleid voeren op preventie-curatie

BoekStartcoach

Organisatie speciale activiteiten

Anders

Geen

Onbekend

Inzet bibliotheken om taalarme gezinnen te bereiken

Wat is BoekStart? 
BoekStart is een leesbevorderingsprogramma uitgevoerd door de 
bibliotheek voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Het doel is ouders aan te 
moedigen hun kinderen zo vroeg mogelijk boeken en de bibliotheek te 
laten ontdekken. Het programma omvat twee onderdelen: BoekStart 
voor baby’s (gericht op ouders) en BoekStart in de kinderopvang (gericht 
op kinderdagverblijven en peuterspeelzalen). De bibliotheek heeft 
binnen BoekStart een coördinerende rol en maakt afspraken met de 
gemeente, de jeugdgezondheidszorg en kinderopvang over de 
uitvoering. Met de BoekStartcoach op het consultatiebureau is een 
derde onderdeel van BoekStart vanaf 2017 gerealiseerd. De 
BoekStartcoach richt zich met name op taalarme gezinnen. 

 

 

https://www.boekstart.nl/
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5 De impact van BoekStart 

Positief effect op taalontwikkeling 

Sinds de start van BoekStart in 2008 is er veel vooruitgang geboekt. 
De naamsbekendheid van BoekStart stijgt en er worden steeds meer 
ouders en baby’s met het programma bereikt (Kaal et al., 2018; 
Langendonk & Van Dalen, 2019). Het effect van deze interventie is 
met meerdere onderzoeken in kaart gebracht. Zo blijkt dat de 
kinderen van ouders die hun baby al in de eerste acht maanden van 
diens leven voorlezen en meedoen aan BoekStart, hoger scoren op 
taal. Al op de leeftijd van vijftien maanden zijn positieve effecten op 
de woordenschat merkbaar. Ook op latere leeftijd heeft BoekStart 
een positief effect: op vijf- à zesjarig leeftijd scoren deelnemers 
hoger op taal (De Bondt & Bus, 2019). Daarnaast beginnen ouders 
onder invloed van BoekStart eerder met voorlezen, bezoeken 
BoekStartouders vaker de bibliotheek en zijn zij meer bekend met 
babyboekjes (Van den Berg & Bus, 2015). 

Meer bibliotheekbezoek 

Onderzoek van Kantar Public in opdracht van Stichting Lezen/Kunst 
van Lezen toont aan dat BoekStartouders zeer tevreden zijn over het 
koffertje. Zij gebruiken de boekjes uit het koffertje redelijk vaak tot 
heel vaak. BoekStart heeft een positieve uitwerking op ouders. Zij 
beginnen eerder met voorlezen en hechten er meer waarde aan. Ook 
bezoeken zij de bibliotheek vaker dan ouders die het koffertje niet 
hebben opgehaald (Kantar Public, 2018). Daarnaast wordt de impact 
van BoekStart in de kinderopvang getoetst middels een monitor, die 

een steeds hechtere samenwerking tussen bibliotheek en 
kinderopvang laat zien (Heesterbeek & Hartkamp, 2021). 

 

Figuur 7: Welke programma’s en/of campagnes rondom lezen en media voor kinderen in de 
leeftijd van 0 tot 4 jaar voerde jouw bibliotheek in het schooljaar 2020-2021 uit? (Selectie: alle 
openbare bibliotheken in Nederland, N: 140)  
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Bibliotheekaanbod BoekStart 
Onder bibliotheken die niet hebben deelgenomen aan de 
Bibliotheekmonitor-meting is een extra inventarisatie met betrekking 
tot deelname aan de verschillende BoekStart-programma’s gedaan. Het 
totaal aantal bibliotheken dat BoekStart voor baby’s aanbiedt is 
daarmee 136, op 4 na alle bibliotheken in Nederland. In totaal bieden 
106 bibliotheken BoekStart in de kinderopvang aan; 76% van alle 
Nederlandse bibliotheken.  
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5.1 BoekStart voor baby’s 

Ruim 34 duizend koffertjes uitgedeeld door bibliotheken 

In het schooljaar 2020-2021 hebben de bibliotheken die BoekStart 
voor baby’s aanbieden samen bijna 53 duizend BoekStartkoffertjes 
ontvangen om uit te delen (Kunst van Lezen, 2021). Deze worden 
door het ministerie van OCW gefinancierd als onderdeel van het 
programma Kunst van Lezen. Hiervan zijn er ruim 34 duizend ook 
daadwerkelijk door bibliotheken uitgedeeld, gemiddeld circa 335 per 
bibliotheek. Niet elke bibliotheek registreert het aantal uitgedeelde 
koffertjes; dit aantal ligt mogelijk dus hoger. Ook hier zijn de 
coronamaatregelen hoogstwaarschijnlijk van invloed geweest: door 
de sluiting van bibliotheken konden minder koffertjes worden 
uitgereikt dan eerdere jaren.  

Sinds eind 2017 worden nagenoeg alle ouders met pasgeboren 
baby’s geïnformeerd over BoekStart. Dit gebeurt onder meer via de 
GroeiGids van het consultatiebureau en de bijbehorende GroeiGids-
app. Bovendien ontvangen ouders via deze app berichten op maat 
over voorlezen en taalontwikkeling. De laatste jaren zorgt BoekStart 
er bovendien voor dat in de GroeiGids twee zogenaamde 
mijlpaalkaarten worden opgenomen als aanmoediging voor ouders 
om mee te doen aan BoekStart en het koffertje op te halen. Vrijwel 
alle ouders in Nederland ontvangen de GroeiGids via het 
consultatiebureau. 

 
Figuur 8: Hoeveel BoekStartkoffertjes zijn er in schooljaar 2020-2021 (van 1 september 2020 
tot en met 31 augustus 2021) uitgedeeld? (Selectie: Alle bibliotheken in Nederland die 
BoekStart voor baby’s aanbieden, N: 140) 
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Aanvullende inventarisatie 
Om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van het aantal bibliotheken 
dat BoekStart aanbiedt, is een extra uitvraag gedaan naar de 
samenwerking rondom BoekStart onder bibliotheken die niet hebben 
deelgenomen aan de Bibliotheekmonitor-enquête (10 bibliotheken). 
Deze cijfers hebben betrekking op het totale aantal openbare 
bibliotheken in Nederland (140) en niet alleen op deelnemende 
bibliotheken van de Bibliotheekmonitor-enquête.  
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Meer activiteiten voor ouders en baby’s in de bibliotheek 

De dienstverlening in het kader van BoekStart voor baby’s bestaat in 
vrijwel alle bibliotheken (98%) minimaal uit een collectie 
babyboekjes voor baby’s van 0 tot 18 maanden. Ruim acht op de tien 
bibliotheken hebben een boekenhoek speciaal voor baby’s ingericht 
(85%). Daarnaast organiseren veel bibliotheken ouder-
kindactiviteiten (74%) en/of geven zij voorlichting aan ouders (62%).  

Figuur 9: Welke producten en diensten werden in jouw bibliotheek in schooljaar 2020-2021 
aangeboden in het kader van BoekStart voor baby s? (Selectie: bibliotheken die BoekStart voor 
baby’s aanbieden, N: 124)  
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Verspreiding BoekStartbrieven door gemeente of consultatiebureau 

Als een baby ongeveer drie maanden oud is, ontvangen de ouders 
een brief over BoekStart, met daarbij een waardebon om het 
BoekStartkoffertje op te halen in de bibliotheek. Deze brieven 
worden, evenals voorgaande jaren, met name verstuurd door de 
gemeente (71%) of overhandigd bij een bezoek aan het 
consultatiebureau (81%). Ruim de helft van de bibliotheken (56%) 
verstuurt de BoekStartbrieven zelf. Het aandeel in de verspreiding 
door consultatiebureaus, de bibliotheek en de kinderopvang is de 
afgelopen jaren gestegen. Het aandeel van de gemeente is licht 
gedaald. Ook worden gemiddeld door steeds meer verschillende 
instanties brieven verstuurd. Ook wat betreft dit laatste ligt de 
oorzaak bij de maatregelen rondom het coronavirus: bibliotheken 
werden opgeroepen zelf te communiceren over de alternatieve gang 
van zaken, bijvoorbeeld dat de koffertjes tijdens de sluiting van de 
bibliotheek bij het consultatiebureau konden worden opgehaald.  

Volgens het programma worden de brieven bij voorkeur via de 
gemeente verspreid. De bibliotheek maakt daartoe afspraken met de 
gemeente. Dit heeft de voorkeur omdat bij het consultatiebureau 
geen zicht op is of de brieven daadwerkelijk worden uitgedeeld. Het 
consultatiebureau biedt wel de mogelijkheid na te gaan of de brief 
daadwerkelijk is ontvangen en of de bibliotheek is bezocht. Voor de 
verspreiding via de gemeente, al dan niet in samenwerking met de 
bibliotheek, zijn echter NAW-gegevens nodig, hetgeen sinds de 
invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming 
(AVG) in mei 2018 om goede afspraken vraagt. In de factsheet 
Privacymaatregelen voor het BoekStartkoffertje wordt hieraan meer 

aandacht besteed (Lankhorst, 2019b). Desalniettemin gaf ruim 
driekwart (78%) van de bibliotheken in het schooljaar 2019-2020 aan 
dat de AVG geen invloed had op het versturen van de brieven (Van 
den Dool & Van de Hoek, 2021). 

 
Figuur 10: Welke instanties verstuurden of reikten in schooljaar 2020-2021 in het werkgebied 
van jouw bibliotheek de BoekStartbrieven uit aan ouders van pasgeboren baby's? (Selectie: 
bibliotheken die BoekStart voor baby’s aanbieden, N: 126) 
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https://pro.debibliotheekopschool.nl/dam/digitaal/20190308-factsheetprivacymaatregelenbijboekstartendbos.pdf
https://pro.debibliotheekopschool.nl/dam/digitaal/20190308-factsheetprivacymaatregelenbijboekstartendbos.pdf
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5.2 Leesbevordering in de kinderopvang 

BoekStart in één op de vier kinderopvanglocaties 

In 2021 waren er 9.059 kinderopvanglocaties in Nederland, waarvan 
9.039 in het werkgebied van de openbare bibliotheken (Landelijk 
Register Kinderopvang, 2021). 110 van alle openbare bibliotheken 
bieden BoekStart in de kinderopvang aan (79%). Ruim één op de vier 
kinderopvanglocaties (2.413 locaties) in het werkgebied van deze 
bibliotheken nam in het schooljaar 2020-2021 deel aan BoekStart in 
de kinderopvang. Het bereik van BoekStart in de kinderopvang is 
daarmee circa 74.900 kindplaatsen met 127.200 kinderen (CBS, 
2021b).4  

Andere programma’s in de kinderopvang 

Naast BoekStart en BoekStart-BoekenPret zijn er andere, bredere 
programma’s voor de kinderopvang, waarin onder meer aandacht 
gegeven wordt aan taalontwikkeling en leesbevordering, zoals Uk & 
Puk, Piramide en Spelenderwijs. In het schooljaar 2020-2021 
faciliteerden 22 bibliotheken (16%) dergelijke andere programma’s. 
Rondom deze programma’s werken de bibliotheken samen met 732 
kinderopvanglocaties; dat is 8% van de kinderopvanglocaties in het 
werkgebied. Het bereik van de andere programma’s in de 
kinderopvang telt daarmee circa 24.480 kindplaatsen met 38.600 
kinderen.4 Bibliotheken die voor een ander programma kiezen, doen 
dit vaak omdat ze BoekStart in de kinderopvang te intensief vinden of 

 
4 Het aantal kindplaatsen is het maximum aantal kinderen dat gelijktijdig in een kinderopvanglocatie kan worden opgevangen. 
Het totaal aantal kinderen dat bereikt wordt is hoger dan het aantal kindplaatsen. Het bereik van BoekStart in de 
kinderopvang is berekend op basis van het aantal kinderopvanglocaties waarmee wordt samengewerkt en het aantal 

omdat vanuit de kinderopvangorganisatie om een ander programma 
wordt gevraagd. 

  
Figuur 11: Op hoeveel kinderopvanglocaties biedt jouw bibliotheek BoekStart in de 
kinderopvang aan? (Selectie: alle openbare bibliotheken in Nederland, N: 140) 

 

  

kindplaatsen per locatie (Landelijk Register Kinderopvang, 2021). Het aantal kinderen is berekend door het totaal aantal 
kinderen dat naar de dagopvang is gekomen te delen door het percentage samenwerkende kinderopvanglocaties (CBS, 
2021b). 
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Aanvullende inventarisatie 
Om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van het aantal bibliotheken 
dat BoekStart in de kinderopvang aanbiedt, zijn deze cijfers een 
combinatie van uitgevraagde cijfers in de Bibliotheekmonitor-enquête 
(130 bibliotheken) en een extra uitvraag naar de samenwerking 
BoekStart in de kinderopvang onder bibliotheken die niet hebben 
deelgenomen aan de Bibliotheekmonitor-enquête (10 bibliotheken). 
Deze cijfers hebben betrekking op het totale aantal openbare 
bibliotheken in Nederland (140). 
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5.3 BoekStart-BoekenPret 

BoekStart-BoekenPret in een kwart van de bibliotheken  

Eén op de vier bibliotheken (35 in totaal) biedt het programma 
BoekStart-BoekenPret aan.5 Zij maken met name gebruik van de 
BoekenPret-collectie (82%) en het BoekenPretboekje (79%).  

 

 
5 Om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van het aantal bibliotheken dat BoekenPret aanbiedt, zijn deze cijfers een 
combinatie van uitgevraagde cijfers in de Bibliotheekmonitor-enquête (130 bibliotheken) en een extra uitvraag naar het 
aanbod BoekenPret onder bibliotheken die niet hebben deelgenomen aan de Bibliotheekmonitor-enquête (10 bibliotheken). 

Figuur 12: Welke activiteiten en/of materialen van BoekenPret werden in schooljaar 2020-2021 
in jouw bibliotheek gebruikt en/of aangeboden? (Selectie: bibliotheken die BoekenPret 
aanbieden, N: 34)  

Deze cijfers hebben betrekking op het totale aantal openbare bibliotheken in Nederland (140) en niet alleen op deelnemende 
bibliotheken van de Bibliotheekmonitor-enquête.  
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Wat is BoekStart-BoekenPret? 
BoekenPret is een van de leesbevorderingsinitiatieven die een plek 
hebben gekregen binnen het overkoepelende programma BoekStart in 
de kinderopvang. Waar BoekStart zich richt op alle kinderen, waarbij 
bewustwording en stimulering centraal staan, neemt de vraag toe naar 
intensivering en verdieping van het programma voor gezinnen waar 
geen voorleestraditie is. BoekenPret sluit hiermee goed aan bij 
BoekStart: deze twee programma’s vullen elkaar aan en versterken 
elkaar. Daarom zijn beide programma’s geïntegreerd en wordt vanaf 
2015 de programmanaam BoekStart-BoekenPret gehanteerd. 
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5.4 BoekStartcoach 

Helft bibliotheken werkt met BoekStartcoach  

De helft van de bibliotheekorganisaties werkt met een 
BoekStartcoach (46%). Deze bibliotheken zetten één (24%) of twee of 
meer (21%) BoekStartcoaches in in hun werkgebied. Hoe groter het 
werkgebied van de bibliotheek, des te vaker wordt gebruikgemaakt 
van een BoekStartcoach. In totaal werkten de bibliotheken in het 
schooljaar 2019-2020 samen met 139 BoekStartcoaches, 9 meer dan 
in het voorgaande schooljaar. Samen bedienden de bibliotheken 
hiermee 178 locaties van consultatiebureaus. Gemiddeld zet een 
bibliotheekorganisatie op drie van deze locaties structureel 
(bijvoorbeeld wekelijks) een BoekStartcoach in.  

Coronacrisis bemoeilijkt samenwerking BoekStartcoach en 
consultatiebureau 

Door maatregelen rondom de coronacrisis konden veel 
BoekStartcoaches hun werkzaamheden op het consultatiebureau 
niet voortzetten. In plaats daarvan zetten BoekStartcoaches vaak in 
op het maken van filmpjes voor ouders om hun boodschap over 
BoekStart over te brengen: bijna de helft deed dit.  

 

  
Figuur 13: Hoeveel BoekStartcoaches zijn er in het werkgebied van jouw bibliotheek 
werkzaam? (Selectie: alle openbare bibliotheken in Nederland, N: 140) 
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Wat doet de BoekStartcoach? 
De BoekStartcoach is een uitbreiding van het programma BoekStart en 
is bedoeld om (taalarme) ouders beter te helpen bij het voorlezen. De 
BoekStartcoach werkt op het consultatiebureau en kan de jeugdarts en 
jeugdverpleegkundige ondersteunen door met ouders in gesprek te 
gaan, een luisterend oor te bieden en gerichte voorleesondersteuning te 
geven. 

Aanvullende inventarisatie 
Om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van het aantal bibliotheken 
dat met een BoekStartcoach werkt, zijn deze cijfers een combinatie van 
uitgevraagde cijfers in de Bibliotheekmonitor-enquête (130 
bibliotheken) en een extra uitvraag naar bibliotheken die niet hebben 
deelgenomen aan de Bibliotheekmonitor-enquête (10 bibliotheken). 
Deze cijfers hebben betrekking op het totale aantal openbare 
bibliotheken in Nederland (140) en niet alleen op deelnemende 
bibliotheken van de Bibliotheekmonitor-enquête.  
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6 Samenwerkingspartners en beleid 

6.1 Samenwerkingspartners 

Bibliotheken werken met steeds meer partners samen 

Bibliotheken werken met veel en diverse partnerorganisaties samen 
op het gebied van voorschoolse educatie. Het aantal partners neemt 
toe: in 2016 werkten bibliotheken met gemiddeld drie verschillende 
partners samen, in het schooljaar 2020-2021 waren dat er vijf à zes. 
De meeste bibliotheken werken samen met consultatiebureaus 
(95%), gemeenten (94%) en/of kinderopvanginstellingen (88%). De 
meerderheid van de bibliotheken werkt rondom voorschoolse 
educatie ook samen met basisscholen (84%). In vrijwel alle gevallen 
gaat het om stijgingen ten opzichte van vorige schooljaren; alleen de 
samenwerking met kinderopvanginstellingen is licht gedaald. 
Tijdens de lockdowns waren bibliotheken op veel 
kinderopvanglocaties niet welkom. Met name met het onderwijs 
wordt steeds meer samengewerkt: in 2016 werkte nog maar één op 
de drie bibliotheken samen met basisscholen, en ook in het 
schooljaar 2018-2019 was dit nog de helft.  

 
Figuur 14: Met welke partners werkte jouw bibliotheek in het schooljaar 2020-2021 structureel 
samen rondom voorschoolse educatie? (Selectie: alle bibliotheken, N: 130) 
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6.2 Beleid 

Dienstverlening gekoppeld aan meerdere beleidsthema’s 
gemeenten 

De meeste bibliotheken die formele afspraken hebben gemaakt met 
gemeenten, hebben daarin specifiek het beleidsonderwerp 
voorschoolse educatie gedefinieerd (92%). Daarnaast is de 
dienstverlening vaak gekoppeld aan de beleidsthema’s 
laaggeletterdheid (79%), onderwijs (73%) en cultuur (48%). 
Gemiddeld is de dienstverlening rondom voorschoolse educatie 
gekoppeld aan drie beleidsonderwerpen van de gemeente, iets meer 
dan voorgaande jaren.  

Structurele programma’s niet altijd vastgelegd in beleid 

Niet alle bibliotheken nemen structurele programma’s voor 0- tot 4-
jarigen op in hun beleid. BoekStart voor baby’s wordt het vaakst 
genoemd in het beleid van bibliotheken (81%), gevolgd door 
BoekStart in de kinderopvang (65%), De Nationale Voorleesdagen 
(62%) en de VoorleesExpress (60%). De BoekStartcoach wordt 
beduidend minder vaak opgenomen in het beleid (35%). 

 
Figuur 15: Hoe worden gegevens over de inrichting en de opbrengsten van jouw 
dienstverlening rondom voorschoolse educatie gemeten of geregistreerd? (Selectie: alle 
bibliotheken, N: 130) 

 
Figuur 16: Welke programma’s worden expliciet genoemd in het beleid van jouw bibliotheek? 
(Selectie: alle bibliotheken, N: 130)  
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6.3 Opbrengsten 

Bibliotheken meten met name bezoekersaantallen 

Driekwart van de bibliotheken (76%) registreert het aantal 
bezoekers bij activiteiten. Ook registreert de meerderheid het aantal 
leden in de leeftijd van 0 tot 4 jaar (70%) en het aantal uitleningen 
aan kinderen van die leeftijd (55%). Verder evalueren vier op de tien 
bibliotheken (40%) de opbrengsten van de samenwerking met 
partners. Dit laatste is een stijging ten opzichte van vorig schooljaar, 
toen nog geen kwart dit deed (23%). Een klein deel van de 
bibliotheken maakt een verslag van informele gesprekken met 
ouders (6%) of voert onder hen een klanttevredenheidsonderzoek uit 
(4%). Dit zijn iets minder bibliotheken dan vorig jaar. De metingen 
worden bijvoorbeeld gebruikt als evaluatie van programma’s en ter 
verantwoording richting gemeenten. 

 

 

Figuur 17: Werden in schooljaar 2020-2021 gegevens over de inrichting en de opbrengsten van 
de dienstverlening voorschoolse educatie gemeten of geregistreerd? (Selectie: alle 
bibliotheken, N: 130) 

  

76%
70%

55%
40%
39%

7%
6%

4%
1%

8%
1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Registratie aantal…
Registratie aantal leden

Registratie aantal uitleningen
Deelname monitor BoekStart

Evaluaren dienstverlening…
Zelfontwikkelde…

Verslag informeel gesprek…
Klanttevredenheidsonderzo…

Anders
Geen

Onbekend

Meting opbrengsten dienstverlening



27 

6.4 Voorschoolse educatie in coronatijd 

Nagenoeg alle bibliotheken bieden alternatieve dienstverlening in 
coronatijd 

Net als in het schooljaar 2019-2020 werd tijdens een gedeelte van 
het schooljaar 2020-2021 de dienstverlening van de bibliotheek 
beperkt door de maatregelen rondom het coronavirus. Bijna alle 
bibliotheken (99%) geeft aan in deze periode alternatieve 
dienstverlening op het gebied van voorschoolse educatie te hebben 
aangeboden. Ze boden bijvoorbeeld online informatie aan (90%), 
onder meer door tips te geven via nieuwsbrieven op websites of 
sociale media. Ook promootten ze het digitale aanbod van 
Jeugdbibliotheek.nl (88%). Een groot deel bracht boeken of haalde 
ze op (84%). Verder zetten ze hun voorleesactiviteiten om naar een 
online variant, live of met vooraf opgenomen filmpjes (84%). Ook 
werden er online informatiebijeenkomsten voor ouders of 
pedagogisch medewerkers georganiseerd. Een derde van de 
bibliotheken met een online aanbod bood de VoorleesExpress via die 
weg aan (33%). 

Webinars succes, maar organisatie kost veel tijd 

Gevraagd naar de grootste successen die in de alternatieve 
dienstverlening zijn aangeboden, noemen veel bibliotheken de 
webinars die zij hebben georganiseerd en de hoge opkomst die ze 
daarmee hebben bereikt. Ook de samenwerking met het 
consultatiebureau voor de verspreiding van de BoekStartkoffertjes 
wordt meermaals genoemd. Andere bibliotheken noemden de 

stroefheid van deze samenwerking juist als knelpunt: daardoor 
werden in sommige werkgebieden minder koffertjes uitgedeeld dan 
in voorgaande jaren. Ook met andere partners, zoals het 
kinderdagverblijf, verwaterde het contact.  

 
Figuur 18: Heeft jouw bibliotheek alternatieve dienstverlening rondom de dienstverlening op 
het gebied van voorschoolse educatie aangeboden in verband met de maatregelen rondom het 
coronavirus? (Selectie: alle bibliotheken, N: 130) 

 
Figuur 19: Welke online activiteiten bood jouw bibliotheek in schooljaar 2020-2021 aan? 
(Selectie: alle bibliotheken met online dienstverlening, N: 109)  
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7 Personeel 

7.1 Functies 

Personeel beschikbaar voor dienstverlening in alle bibliotheken 

Alle bibliotheken hebben personeel beschikbaar specifiek voor de 
dienstverlening rondom voorschoolse educatie. Bij de meeste 
bibliotheken is dit een educatief specialist (73%) en/of een 
BoekStartcoördinator (65%). Ook zetten relatief veel bibliotheken 
vrijwilligers (67%), projectleiders van de VoorleesExpress (65%) en 
voorleesconsulenten (62%) in.  

In ruim een derde van de bibliotheken heeft in elk geval een deel van 
de frontofficemedewerkers (38%) de training Boekstart voor baby’s 
gevolgd of de opfriscursus gedaan. Gemiddeld zetten bibliotheken 
vier verschillende typen medewerkers in voor de dienstverlening 
rondom voorschoolse educatie. Hierin is sinds 2016 een stijgende 
lijn te zien: toen ging het gemiddeld nog om twee à drie 
verschillende functies. 

Figuur 20: Welke (soortgelijke) functies werden in schooljaar 2020-2021 door jouw bibliotheek 
ingezet voor de dienstverlening rondom voorschoolse educatie (Selectie: alle bibliotheken, N: 
130) 

 
Figuur 21: Hoeveel procent van de frontofficemedewerkers heeft in de afgelopen twee jaar de 
training BoekStart voor baby’s gevolgd of heeft de opfriscursus gedaan? (Selectie: alle 
bibliotheken met frontofficemedewerkers, N: 124)  
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7.2 Fte 

Gemiddeld iets meer dan 1 fte beschikbaar voor dienstverlening 
voorschoolse educatie 

Gemiddeld hebben bibliotheken circa 1,1 fte per week beschikbaar 
voor de dienstverlening rondom voorschoolse educatie. Dit is 4% van 
het totale aantal fte dat bibliotheken beschikbaar hebben voor hun 
dienstverlening (Van de Burgt & Van de Hoek, 2021). Daarnaast heeft 
een kwart (27%) tussen de 1 en de 2 fte beschikbaar. Bij 13% van de 
bibliotheken gaat het om 2 tot 5 fte. Slechts in 3% van de gevallen 
betreft het 5 fte of meer. Opvallend is dat steeds meer bibliotheken 
weten om hoeveel fte het gaat. In voorgaande jaren konden zo’n vier 
op de tien bibliotheken niet aangeven hoeveel fte voor voorschoolse 
educatie was gereserveerd. Naar verwachting was dit destijds niet 
opgenomen in het beleid en waren daardoor geen geoormerkte uren 
voor deze dienstverlening beschikbaar. 

 

 

 
Figuur 22: Hoeveel fte was er in schooljaar 2020-2021 gemiddeld per week beschikbaar voor 
de dienstverlening rondom voorschoolse educatie? (Selectie: bibliotheken met personeel voor 
voorschoolse educatie, N: 130) 
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7.3 Vrijwilligers 

Inzet aantal vrijwilligers loopt sterk uiteen 

Het aantal vrijwilligers dat wordt ingezet voor de dienstverlening 
rondom voorschoolse educatie verschilt sterk per bibliotheek. Dit is 
vaak afhankelijk van de bibliotheekgrootte: hoe groter de 
bibliotheek, hoe meer vrijwilligers er werkzaam zijn. In totaal 
werden in het schooljaar 2020-2021 voor deze dienstverlening een 
kleine 2,3 duizend vrijwilligers ingezet, gemiddeld 29 vrijwilligers per 
bibliotheekorganisatie. Dit is zo’n 18% van alle vrijwilligers die bij de 
bibliotheek werken (Van de Burgt & Van de Hoek, 2021). Per fte 
worden gemiddeld 38 vrijwilligers ingezet. Meer dan de helft van de 
bibliotheken zet vrijwilligers minder dan 10 uur per week in voor 
deze dienstverlening. De hoeveelheid tijd die zij worden ingezet, 
varieert echter sterk per bibliotheek: van minimaal 1 tot maximaal 
200 uur per week.  

Vrijwilligers met name geschoold in interactief voorlezen 

Een groot deel van de vrijwilligers (86%) wordt inhoudelijk geschoold 
of getraind. In ruim de helft van de gevallen (55%) gaat het om 
scholing op het gebied van interactief voorlezen. Een op de vijf 
vrijwilligers (22%) wordt kennis van de bibliotheekcollectie voor 0- 
tot 4-jarigen bijgebracht. Hierin zit een dalende lijn ten opzichte van 
vorig schooljaar, toen het respectievelijk om 67% en 30% ging. 
Mogelijk vormde dit in coronatijd geen prioriteit, ook omdat men de 
kennis niet in praktijk kon brengen. 

Eén op de twintig wordt getraind in de ontvangst van (taalarme) 
ouders. Andere vormen van scholing richten zich bijvoorbeeld op 
voorlezen voor specifieke doelgroepen, zoals anderstalige of 
taalarme kinderen, maar ook op het programma van de 
VoorleesExpress. 

Figuur 23: Hebben de vrijwilligers een inhoudelijke training en/of scholing gevolgd? Zo ja, op 
welk gebied? (Selectie: alle bibliotheken die vrijwilligers inzetten, N: 87) 
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Negen op de tien vrijwilligers haakt aan bij voorleesactiviteiten 

Het overgrote deel van de vrijwilligers rondom voorschoolse 
educatie wordt ingezet voor voorleesactiviteiten in de bibliotheek 
(90%). Drie op de tien (29%) maken zich nuttig als gastheer of-
vrouw. Een kwart (24%) wordt ingezet bij andere ouder-
kindactiviteiten. 

 

 

 

 

 

Figuur 24: Waarvoor werden vrijwilligers in schooljaar 2020-2021 ingezet op het gebied van 
voorschoolse educatie? (Selectie: alle bibliotheken die vrijwilligers inzetten, N: 87) 
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7.4 Bijscholing partners 

Helft bibliotheken promoot e-learningmodule voor 
consultatiebureau 

Om de jeugdarts, jeugdverpleegkundige of verpleegkundig specialist 
van het consultatiebureau te ondersteunen en diens deskundigheid 
op het gebied van leesbevordering te vergroten en op te frissen, is 
door Stichting Lezen de geaccrediteerde e-learningmodule 
Taalstimulering door voorlezen ontwikkeld. Deze module werd in het 
schooljaar 2020-2021 door 48% van de bibliotheekorganisaties 
gepromoot bij het consultatiebureau. Toch zette het merendeel van 
de bibliotheken nog niet actief hierop in: 30% gebruikte de module 
niet en 22% was niet op de hoogte van het bestaan van de module. 

 

 

 
Figuur 25: Promoot jouw bibliotheek de BoekStart e-learningmodule Taalstimulering door 
voorlezen voor jeugdartsen en -verpleegkundigen? (Selectie: bibliotheken die werken met een 
Boekstartcoach, N: 60) 
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De e-learningmodule Taalstimulering door voorlezen ondersteunt de 
jeugdarts en -verpleegkundige van het consultatiebureau om hun 
deskundigheid op het gebied van leesbevordering te vergroten en op te 
frissen. De e-learningmodule bestaat uit de volgende onderdelen: 
Introductie, Belang van Voorlezen, Leesontwikkeling, Werkwijze 
BoekStart en Advies en voorlichting. Bij de e-learningmodule is tevens 
een reader gemaakt als naslagwerk en ter verdieping op verschillende 
onderwerpen.  

https://www.jgzacademie.nl/
https://www.boekstartpro.nl/dam/bestanden/netwerk-en-beleid/bs-reader-elearning-002.pdf
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8 Financiering 

8.1 Financieringsbronnen 

Bibliotheek, gemeente en Kunst van Lezen grootste financiers 

Net als voorgaande jaren hebben vrijwel alle responderende 
bibliotheken in de reguliere begroting budget vrijgemaakt ter 
bekostiging van de activiteiten in het kader van voorschoolse 
educatie (95%). Daarnaast zijn gemeenten (71%) en Kunst van Lezen 
(52%) wederom belangrijke financieringsbronnen. Bijna de helft van 
de bibliotheken (42%) ontvangt tevens financiering van 
kinderopvanginstellingen voor geleverde producten en diensten. Het 
aandeel bibliotheken dat een bijdrage ontvangt van 
stimuleringsfondsen of commerciële partijen – onder andere 
subsidie in het kader van Tel mee met Taal of via de provincie – is 
gegroeid van 7% in 2016 tot 28% in het schooljaar 2020-2021.  

Budget vaak zowel structureel als incidenteel 

Het budget dat door bibliotheken zelf wordt vrijgemaakt voor de 
dienstverlening rondom voorschoolse educatie is meestal 
structureel (90% van de bibliotheken). Dit percentage is licht 
gestegen ten opzichte van vorig jaar, toen het nog om 82% ging. 
Ongeveer twee derde van de bibliotheken (63%) zet incidenteel 
budget in. In 2017 was dit nog iets meer dan de helft (51%). Ruim de 
helft van de bibliotheken (61%) maakt gebruik van zowel structureel 
als incidenteel budget. 

Figuur 26: Uit welke bronnen wordt jouw dienstverlening rondom voorschoolse educatie 
gefinancierd? (Selectie: alle bibliotheken, N: 130) 
 

 
Figuur 27: Is het budget dat de bibliotheek in schooljaar 2020-2021 heeft vrijgemaakt voor de 
dienstverlening rondom voorschoolse educatie structureel en/of incidenteel? (Selectie: alle 
bibliotheken die zelf de dienstverlening financieren, N:123)  
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Gemeentelijke middelen vaak geoormerkt 

De middelen die bibliotheken van gemeenten voor voorschoolse 
educatie ontvangen, zijn meestal specifiek voor deze dienstverlening 
geoormerkt (63%). In het schooljaar 2020-2021 werd bij een op de 
vijf bibliotheken de financiering niet geoormerkt (22%). In 
vergelijking met voorgaande jaren ontvingen dit schooljaar minder 
bibliotheken financiering boven op de reguliere financiering.  

 

 

 

 

 

 
Figuur 28: Zijn de middelen die je van jouw gemeente ontvangt geoormerkt voor 
dienstverlening rondom voorschoolse educatie? (Selectie: bibliotheken die financiering van 
gemeente ontvangen, N: 92) 
 

  

Ja
63%

Nee
22%

Onbekend
15%

Financiele middelen van gemeente 
geoormerkt voor voorschoolse educatie
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8.2 BoekStart 

BoekStart in de kinderopvang voornamelijk bekostigd uit eigen 
begroting en gemeentesubsidie 

Kunst van Lezen stelt eenmalige stimuleringsgelden beschikbaar 
voor de opstart van BoekStart in de kinderopvang. Daarnaast putten 
bibliotheken uit hun eigen begroting (60%), ontvangen ze subsidie 
van de gemeente (48%) of krijgen ze een bijdrage van de 
kinderopvang in kwestie (30%). 

Bibliotheken betalen BoekStartcoach steeds vaker met eigen 
middelen 

Ook voor de opstart van de BoekStartcoach stelt Kunst van Lezen 
eenmalige stimuleringsgelden beschikbaar. Circa vier op de tien 
bibliotheken die werken met de BoekStartcoach ontvangen hiervoor 
subsidie van de gemeente (43%). Daarnaast wordt in toenemende 
mate gebruikgemaakt van eigen middelen: waar dit vorig schooljaar 
nog 44% was, gaat het nu om 57%. Een op de tien (10%) betaalt de 
BoekStartcoach enkel met de subsidie van Kunst van Lezen. Voor 
het programma BoekStart in de Kinderopvang geldt dit voor 17%. 

 

 

 

Figuur 29: Voer je BoekStart in de kinderopvang uit met andere middelen dan subsidie van 
Kunst van Lezen? (Selectie: bibliotheken die werken met BoekStart in de kinderopvang, N: 99) 
 

 
Figuur 30: Bekostig je de BoekStartcoach met andere middelen dan subsidie van Kunst van 
Lezen? (Selectie: bibliotheken die werken met de BoekStartcoach, N: 60)  
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9 Evaluatie en vooruitblik 

9.1 Successen en knelpunten 

Veel samenwerking en expertise 

In de dienstverlening rondom voorschoolse educatie ervaren 
bibliotheken de samenwerking met partners (59%) en de expertise 
binnen de bibliotheek (54%) als grootste successen. Daarnaast geeft 
38% aan dat er voldoende beleidsprioriteit bij de gemeente is voor 
voorschoolse educatie. Dit schooljaar vond men de doelgroep 
beduidend minder goed te bereiken dan vorig schooljaar: dit 
percentage is gedaald van 31% naar 24%. Mogelijk heeft de 
aanhoudende invloed van het coronavirus zich hier laten gelden. 

Coronasluiting zorgt voor knelpunten 

Daartegenover staat dat 44% van de responderende bibliotheken 
onvoldoende personele bezetting heeft voor de dienstverlening. Ook 
de coronasluiting viel 38% van de bibliotheken zwaar. Opvallend is 
dat 41% aangeeft dat de doelgroep moeilijk te vinden of te bereiken 
is, terwijl het bereiken van de doelgroep door 24% van de 
bibliotheken juist als succes wordt bestempeld. 

Figuur 31: Wat gaat goed in de dienstverlening van jouw bibliotheekorganisatie rondom 
voorschoolse educatie? Met welke drie elementen van de dienstverlening ben je het meest 
tevreden? (Selectie: alle bibliotheken, N: 130)  
 

Figuur 32: Welke drie knelpunten komen het meest voor bij de dienstverlening rondom 
voorschoolse educatie? (Selectie: alle bibliotheken, N: 130)  
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NT1-ouders en -kinderen moeilijk te bereiken doelgroep 

Met name NT1-ouders en hun kinderen blijken een lastig te bereiken 
doelgroep van de bibliotheek: 75% geeft aan moeite te hebben deze 
met de dienstverlening te bereiken. Datzelfde geldt voor meer dan 
de helft van de bibliotheken bij NT2-kinderen en hun ouders (57%). 
Een bijna even grote groep (53%) heeft moeite met het bereiken van 
inburgeraars, vluchtelingen, asielzoekers en/of statushouders en 
hun kinderen. Opvallend genoeg geeft 13% van de bibliotheken aan 
de doelgroep niet te kennen, mogelijk omdat men niet precies weet 
wie hun diensten precies gebruikt. 

Figuur 33: Welke doelgroepen van de dienstverlening rondom voorschoolse educatie zijn 
moeilijk te bereiken? (Selectie: aantal bibliotheken dat aangeeft bepaalde doelgroepen moeilijk 
te kunnen bereiken, N: 53) 
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9.2 Vooruitblik 

Gevraagd naar hun plannen voor het volgende schooljaar geven vier 
van de vijf bibliotheken (78%) aan te gaan inzetten op taalarme 
gezinnen met gebruik van de gezinsaanpak. Dit is een stijging van 
10% ten opzichte van vorig schooljaar. Daarnaast zet 54% in het 
schooljaar 2020-2021 in op de continuering van het aanbod. Ook 
geven bibliotheken aan de huidige samenwerkingen te willen 
versterken (47%) en het verbeteren of onderhouden van de 
expertise, door bijvoorbeeld het volgen van trainingen (47%). 

 

 

Figuur 34: Waarop gaat jouw bibliotheekorganisatie in 2020-2021 inzetten voor de 
dienstverlening rondom voor-en vroegschoolse educatie? (Selectie: alle bibliotheken, N: 130)  
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10 Technische toelichting 

Enquête 

De onderzoeksgegevens gebruikt in dit rapport zijn gebaseerd op 
enquêtegegevens die via de Bibliotheekmonitor zijn verzameld. De 
enquêtes zijn afgenomen in de periode juli-september 2021. De 
gegevens hebben betrekking op het schooljaar 2020-2021, tenzij 
anders vermeld. 

De vragenlijst voor het onderzoek is opgesteld door de afdeling 
Onderzoek van de KB, in afstemming met verschillende experts die 
binnen het bibliotheekveld werkzaam zijn in het domein 
voorschoolse educatie. Deze vragenlijst is gebaseerd op de meting 
voorschoolse educatie over de kalenderjaren 2016 en 2017 en 
geoptimaliseerd naar aanleiding van de vorige rapportage en 
recente ontwikkelingen in het beleid. Derhalve is het niet altijd 
mogelijk de resultaten in dit rapport met voorgaande metingen te 
vergelijken. Waar mogelijk zijn vergelijkingen in het rapport 
tekstueel gemaakt. 

Populatie en respons 

Via de Bibliotheekmonitor zijn 140 basisbibliotheken per e-mail 
uitgenodigd om deel te nemen aan het onderzoek. Binnen de 
veldwerkperiode is de vragenlijst volledig ingevuld door 130 van deze 
bibliotheken: een respons van 91%. De oorzaken van non-respons 
zijn uiteenlopend, maar doorgaans niet gerelateerd aan intensiteit 
van de dienstverlening rondom voorschoolse educatie. 

 

De in deze rapportage gepresenteerde resultaten hebben betrekking 
op de 130 basisbibliotheken die gerespondeerd hebben. Deze 
resultaten zijn – met een betrouwbaarheidsniveau van 95% en een 
foutmarge van 5% – representatief voor de totale populatie.  

Kwaliteit van de data 

In deze rapportage wordt op totaalniveau duiding gegeven aan de 
resultaten. Waar mogelijk worden interessante verschillen tussen 
diverse typen bibliotheken tekstueel benoemd. De bibliotheken zijn 
getypeerd naar aantal inwoners in het werkgebied; hierbij wordt 
onderscheid gemaakt tussen bibliotheken in de volgende klassen: 

〉 S (< 50.000 inwoners);  
〉 M (50.000-100.000 inwoners);  
〉 L (100.000-200.000 inwoners);  
〉 XL (> 200.000 inwoners). 

Vanwege het beperkte aantal waarnemingen per categorie is de 
waarde van deze uitsplitsingen echter indicatief.  
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