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Doel onderzoek

Hoofdvraag KB: Hoe wordt de ingekochte content gebruikt, ingezet en ervaren 

door de bibliotheken?

Deelonderzoeksvragen

1. Hoe verloopt het proces binnen een bibliotheek van het beslissen welk materiaal wordt 

gebruikt?

2. Wie is binnen de bibliotheek waarvoor verantwoordelijk?

3. Welk materiaal wordt gebruikt door de bibliotheken?

4. Waarom wordt het wel of niet gebruikt?

5. Hoe wordt het materiaal gebruikt en ingezet? Bv good practices

6. In hoeverre voldoet het bestaande aanbod, of mist er bepaald (soort) materiaal?

7. Hoe beleven bibliotheken het aanbod van de educatieve content? Achterhalen wat het 

sentiment en belang is voor hen, o.a. met betrekking tot de vrijblijvendheid.

8. In hoeverre heeft corona invloed op het gebruik van de aangeboden content?



Onderzoeksopzet

n=12 

sites

n=75 

vragenlijsten

n=6 

interviews

n=18 

groep

sessies

Stap 1. Vooronderzoek: deskresearch, waarbij o.a. de websites van twaalf bibliotheken (per provincie en verdeling 

klein/middel/groot) zijn bekeken om inzicht te krijgen in de mate waarin het educatieve aanbod online zichtbaar is. Er is 

gekeken naar gepresenteerde cursussen en programma’s op de site en de vindbaarheid ervan op de site 

(zoekfunctie).

Stap 2. Kwantitatief onderzoek: digitale vragenlijsten zijn naar alle bibliotheken verstuurd met als doel om goed 

inzicht te krijgen in de bekendheid, het gebruik en het belang van de landelijke content. 75 bibliotheken hebben de 

vragenlijst ingevuld. 

Stap 3. Kwalitatief onderzoek: om de uitkomsten van het kwantitatieve onderzoek beter te kunnen duiden zijn 

als afsluiting van dit onderzoek 4 focusgroepen met in totaal 18 deelnemers (adviseurs basisvaardigheden en 

medewerkers van bibliotheken die zelf cursussen geven of werkzaam zijn bij een leerplein) gehouden. Hierbij is ook 

getracht om een goede verdeling in bibliotheekgrootte en landelijke spreiding te krijgen. 

Stap 1. Vooronderzoek: zes telefonische interviews zijn gehouden met sleutelfiguren binnen de branche en 

adviseurs basisvaardigheden van bibliotheken met als doel om meer inzicht te krijgen over de besluitvorming.



Uitkomsten onderzoek aanbod

Onderwerp Uitkomst uit onderzoek

Programmering ▪ Er is behoefte aan meer dynamiek (vraaggestuurd) en mogelijk maatwerk in het cursusaanbod, zodat 

ingespeeld kan worden op trends en conjuncturele ontwikkelingen.

▪ Per vestiging kan het aanbod verschillen, aangepast op de aanwezige doelgroep in een wijk.

▪ De programma’s die het vaakst tijdens een activiteit worden aangeboden (hetzij alleen tijdens de activiteit, 

hetzij zowel tijdens een activiteit als op de website) zijn Klik en Tik, Digisterker, Oefenen met DigiD en 

Digivitaler. Voor al deze programma’s geldt dat ze door meer dan 90% van de bibliotheken worden ingezet 

tijdens activiteiten. Dit zijn ook de programma’s die bibliotheken het belangrijkste vinden. 

▪ Programma’s zoals De Verkeershulp, Groen Doen (Oefenen.nl) en de KNM programma’s (Boom) worden het 

minst tijdens activiteiten ingezet, en staan vaker (alleen) op de website van de bibliotheek. 

▪ Veelgebruikte programma’s worden vooral via een activiteit aangeboden. Uitzondering hierop zijn de 

programma’s van leverancier Boom. Deze worden slechts door een beperkt deel van de bibliotheken gebruikt, 

maar als ze gebruikt worden, zetten bibliotheken ze vaak in bij een activiteit. 

▪ Naast de landelijk ingekochte content, bieden sommige bibliotheken ook andere landelijke programma’s op het 

gebied van basisvaardigheden aan. Voor tweederde gaat het hierbij om materiaal van Lezen en Schrijven. 

Voorbeelden die bibliotheken hierbij noemen, zijn de Succes serie en ‘Voor hetzelfde geld’. 

▪ De helft van de bibliotheken gebruikt programma’s van Het Begint met Taal. Dit is dan met name het 

programma Spreektaal. 

▪ Ander genoemd materiaal zijn bijvoorbeeld Steffie, de Startkrant en de Melkweg reeks. 



Uitkomsten onderzoek aanbod
Onderwerp Uitkomst uit onderzoek

Bekendheid ▪ De programma’s binnen het thema Digitaal (99%) zijn het meest bekend, gevolgd door Taal en 

gecijferdheid (93%). Gezondheid (91%) en Werk en inkomen (88%). De programma’s binnen het thema 

Inburgering zijn het minst bekend (60%).

Gebruik ▪ 100% gebruikt één of meerdere programma’s binnen het thema ‘Digitaal’. 

▪ 84% gebruikt één of meerdere programma’s die gaan over de gezondheid. 

▪ Bij ‘Taal en Gecijferdheid’ is dit 80%. 

▪ Programma’s met als thema ‘Werk en Inkomen’ worden gebruikt door tweederde van de bibliotheken. 

Programma’s binnen het thema Inburgering worden het minst vaak gebruikt: 55% van de bibliotheken 

gebruikt één of meerdere programma’s binnen dit thema.

▪ Ondanks dat Boom niet bij alle bibliotheken even bekend is. Zijn de bibliotheken, die wel bekend zijn en 

werken met Boom zeer tevreden. Deze bibliotheken plaatsen allen hun programma’s in hun top 5 om te 

behouden. 

Besluitvorming ▪ Op de samenstelling van de programmering is de behoefte van de doelgroep, beschikbare capaciteit, 

gebruiksgemak, bijdrage aan onderscheidenheid, het beleid van de bibliotheek en/of van de gemeente 

van invloed.

▪ Team basisvaardigheden van bibliotheek beoordeelt meestal gezamenlijk het cursusaanbod en maakt 

de keuzes.

▪ De Taalhuiscoördinator en coördinator basisvaardigheden bepalen vaak. Bij 1 op de 5 is dit het MT.

▪ Evalueren gebeurt met enige regelmaat en informeel. Van invloed zijn gebruikscijfers en de ervaringen 

van vrijwilligers en medewerkers.

Begeleiding doelgroep ▪ Een mix van vaste medewerkers en vrijwilligers begeleidt de doelgroep. Waarbij de vrijwilligers veruit de 

grootste groep vormen. Dit vergt ook goede training van deze mensen en dat is bij sommige 

bibliotheken nog een bottleneck. 



Uitkomsten onderzoek aanbod: gebruik een of meerdere programma’s binnen een thema

Thema (% gebruik) Redenen gebruik wel centrale 

content

Redenen geen gebruik centrale 

content

Gemiste content

Digitaal (100%) • Heel belangrijk en noodzakelijk voor 

de dienstverlening. 

• Materiaal is van goede kwaliteit

• Zeer gebruiksvriendelijk 

- • Programma’s over digitale vaardigheden 

voor mensen met beperkte 

taalvaardigheden.

• Programma’s over veiligheid online, digitale 

nalatenschap, vervolg op Klik en Tik en 

internetbankieren.

Gezondheid (84%) • Er is behoefte.

• Programma sluit goed aan op bijv. 

Digisterker of Klik en Tik.

• Nog niet van gekomen, willen 

Digivitaler gaan gebruiken.

• Geen ruimte

• Programma’s op het gebied van Positieve 

gezondheid

Taal en gecijferdheid

(80%)

• Materiaal is van goede kwaliteit

• Zeer gebruiksvriendelijk 

• Goed om, naast de dienstverlening in 

de bibliotheek zelf, thuis mee te 

oefenen. 

• Eigen materiaal

• Taalpunt moet nog ontwikkeld worden 

of is in ontwikkeling

• Ondergebracht bij partners DigiTaalhuis

• Digitale Startkrant

• Nieuwsbegrip 

Werk en Inkomen 

(66%)

• Past bij de doelstellingen van de 

bibliotheek

• Bruikbaar voor groepsbijeenkomsten 

in de bibliotheek en voor zelfstudie. 

• Geen speerpunt van organisatie. 

Nadruk ligt meer op Taal en Digitaal.

• Meesten missen niks, een enkeling noemt 

een programma voor anderstaligen of 

laaggeletterde jongeren.

Inburgering (55%) • Laagdrempelig

• Geschikt voor zelfstudie

• Bibliotheek krijgt geen geld om 

inburgeraars te ondersteunen.

• Inburgeringsvraagstuk in de gemeente 

ligt niet bij de bibliotheek, maar bijv. bij 

het Taalhuis of formele 

onderwijsinstellingen. 

• Heeft geen prioriteit van bibliotheek.

• Enkeling noemt programma’s van Ad Appel, 

meesten missen geen content.



Uitkomsten onderzoek communicatie

Onderwerp Uitkomst uit onderzoek

Zoeken op de site van bibliotheek • De zoekfunctie van de meeste bibliotheekwebsites werkt niet of slechts gedeeltelijk. Vaak 

wordt op relevante trefwoorden zoals ‘NT2’, ‘inburgering’, ‘Word’ ‘Excel’ of ‘sollicitatie’ niks 

gevonden, terwijl er wel degelijk aanbod op de site te vinden is. 

Vinden via navigatie op de site van 

bibliotheek

• Hier zijn grote verschillen per site. Op sommige sites staat op de homepage een 

verwijsknop naar het educatieve aanbod. Hiervoor moet wel vaak naar onder in het 

scherm worden gescrold, iets wat juist voor mensen die digitaal niet vaardig zijn, geen 

vanzelfsprekendheid is. Dit geldt ook voor de drop down menu’s boven aan de pagina. De 

meeste sites gebruiken die om door te linken naar het aanbod. 

Trefpunt leermiddelen • Tweederde van de respondenten (n=75) kent het en een derde gebruikt het ook.

• Over het algemeen is men te spreken over de informatie die zij in de nieuwsbrief en 

Trefpunt Leermiddelen ontvangen. 

• Behoefte aan een beslisboom om te komen tot het meest passende leermiddel voor de 

cursist. 



Focusgroep: redenen geen gebruik van het aanbod

• Belangrijkste reden: de beschikbaarheid van personeel en/of vrijwilligers om de 

benodigde begeleiding te bieden.

Daarnaast:

• Onbekendheid met het volledige aanbod van KB

• Aanbod is zo breed en veelomvattend, dat het soms moeilijk is om door de bomen 

het bos te zien. Dit weerhoudt soms ervan om er mee te beginnen. Deze deelnemers 

gebruikten nog niet Trefpunt leermiddelen.

• Partners bieden het aanbod reeds aan.

• Nu nog beperkt aanbod, maar wel intentie tot uitbreiden.



AANBEVELINGEN



Aanbevelingen cursusaanbod

• Breedheid van de programma’s behouden;

• Aanbod wordt door bibliotheken gebruikt voor profilering en daarvoor is continuïteit 

van belang;

• Behoefte aan ondersteuning in kiezen van geschikte content, zowel voor de 

programmering van de bibliotheek als voor de eindgebruiker. Welk aanbod past het 

beste bij hun leervraag; 

• Meer flexibiliteit in gebruik van programma’s met beperkt aantal licenties en het 

gebruik van losse modules van een programma;

• Check geschiktheid van nieuw toegevoegd materiaal voor de doelgroep, met name 

de taligheid.



Aanbevelingen bibliotheken

• Organiseer kennisuitwisseling adviseurs/consulenten Basisvaardigheden en 

taalhuiscoördinatoren onderling en tussen de bibliotheken;

• Organiseer kennisuitwisseling en trainingen voor vrijwilligers van de bibliotheken. 

Een webinar of e-learning is ook een optie hiervoor;

• Er is veel winst te behalen door de navigatie en zoekfunctie op sites van 

bibliotheken te verbeteren. De vindbaarheid van de programma’s is belangrijk 

voor zowel de (sociale omgeving van) de doelgroep, maar ook voor de sociale 

partners. 




