Rapportage
Evaluatie BoekStart 2013

In opdracht van:

BoekStart

Contactpersoon:

mevrouw Julienne van den Heuvel

Utrecht, februari 2014

DUO Onderwijsonderzoek
drs. Vincent van Grinsven
Henk Westerik

Postbus 681
3500 AR Utrecht
030 263 1080 (t)
030 261 6944 (f)
info@duo-onderwijsonderzoek.nl
www.duo-onderwijsonderzoek.nl

INHOUDSOPGAVE
1

INLEIDING .......................................................................................................................................... 2

2

DOELSTELLING VAN HET ONDERZOEK ................................................................................... 3
2.1

Doelstelling .......................................................................................................................................... 3

2.2

Onderzoeksopzet ................................................................................................................................ 3

3

ONDERZOEKSRESULTATEN ......................................................................................................... 4
3.1

Inleiding ............................................................................................................................................... 4

3.2

Bedieningsgebied BoekStart .............................................................................................................. 5

3.3

Babyleden, brieven en koffers in 2013 .............................................................................................. 6

3.4

BoekStart en de beleidsplannen van bibliotheken .......................................................................... 8

3.5

Inbedding van BoekStart in de organisatie ...................................................................................... 9

3.6

Samenwerking met organisaties ..................................................................................................... 10

3.7

Ouders betrekken bij BoekStart ....................................................................................................... 12

3.8

BoekStart in de kinderopvang ......................................................................................................... 15

BIJLAGEN:
Bijlage 1: Antwoorden op open vragen.
Bijalge 2: Vragenlijst

Rapportage Evaluatie BoekStart 2013 – februari 2014 – DUO Onderwijsonderzoek

1

1

INLEIDING

Voorlezen aan baby’s en peuters is een belangrijk middel om kinderen in een vroeg stadium in
contact te brengen met boeken. Het is goed voor de taalontwikkeling en daarnaast wordt de band
tussen ouder en baby versterkt.
Naar aanleiding hiervan is in 2008 BoekStart voor baby’s gestart. Dit landelijke programma van
Kunst van Lezen, dat (voor)lezen met baby’s en peuters stimuleert, is inmiddels in bijna alle
Bibliotheekvestigingen in Nederland te vinden.
Na de geboorte van hun baby ontvangen ouders van de Bibliotheek een brief met een waardebon.
Deze waardebon kan vervolgens in de plaatselijke Bibliotheek worden ingeleverd voor een
BoekStartkoffertje en een gratis lidmaatschap. Het BoekStartkoffertje bevat twee babyboekjes en
informatie over voorlezen. De Bibliotheek heeft een speciale BoekStarthoek ingericht waar ouders
een grote collectie babyboekjes kunnen vinden. Ook organiseert de Bibliotheek speciale activiteiten
voor ouders en hun jonge kinderen.
Ook kinderopvangorganisaties worden betrokken. Sinds april 2011 is BoekStart in de kinderopvang
van start gegaan. Doel is om via de Bibliotheek voorlezen aan baby’s en peuters in
kinderdagverblijven en peuterspeelzalen te stimuleren. Zodoende krijgt voorlezen een vaste plek in
de kinderopvang.
BoekStart hecht er veel belang aan om inzicht te krijgen in de bereikte resultaten. Net als in 2009 en
2011 is in 2013 een onderzoek uitgevoerd naar het bereik van BoekStart via Bibliotheken en
kinderopvanginstellingen.
Het doel is inzicht krijgen in het bereik: het aantal verstuurde brieven aan ouders van pasgeboren
baby’s, het aantal koffertjes dat in reactie daarop is opgehaald bij de Bibliotheek c.q. het aantal
ingeschreven babyleden. Daarnaast is onderzocht op welke manieren en met welke frequentie de
Bibliotheken zich bezig houden met de uitvoering van BoekStart en met welke organisatie(s) zij
samenwerken.
Tegen deze achtergrond heeft het SIOB aan DUO Onderwijsonderzoek gevraagd in 2013 een meting
uit te voeren onder alle bibliotheken om inzicht te krijgen in het gebruik van BoekStart in
bibliotheken. In deze rapportage worden de resultaten van het onderzoek beschreven.
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2.1
-

2.2

DOELSTELLING VAN HET ONDERZOEK
Doelstelling
Inzicht krijgen in het gebruik van het leesbevorderende programma ‘BoekStart’ in 2013.

Onderzoeksopzet

Onderzoekspopulatie en respons
De onderzoekspopulatie bestond uit 160 openbare basisbibliotheken in Nederland. Van de
uitgenodigde medewerkers van bibliotheken hebben 119 medewerkers de vragenlijst ingevuld. Dat
komt neer op een respons van 74%. 115 van hen hebben aangegeven dat zij werken met BoekStart en
hebben de vragenlijst geheel ingevuld.
Vragenlijst
De vragenlijst is door BoekStart opgesteld en door DUO Onderwijsonderzoek omgezet naar een
online invulbare vragenlijst.
Onderzoeksmethode
Het onderzoek is online uitgevoerd, waarbij het veldwerk als volgt is verlopen:
-

De vragenlijst is geprogrammeerd door DUO Onderwijsonderzoek en de link naar de online
vragenlijst is verzonden aan BoekStart.

-

De programmamedewerkers van BoekStart hebben vervolgens de verdere uitnodigingen voor
deelname met de inloglink naar de bibliotheekmedewerkers verzonden.

-

De vragenlijst werd online, via de browser, ingevuld.

-

Vervolgens zijn twee herinneringen gestuurd aan bibliotheekmedewerkers die na verloop van
tijd de online vragenlijst nog niet hadden ingevuld.

De technische realisatie van het online onderzoek is door DUO Onderwijsonderzoek in eigen beheer
uitgevoerd en gemanaged, met uitzondering van het uitsturen van uitnodigingse-mails.
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3.1

ONDERZOEKSRESULTATEN
Inleiding

In deze rapportage worden de resultaten van de evaluatie van BoekStart 2013 beschreven. In de
vragenlijst werden ook enkele open vragen gesteld. Waar relevant zijn de meest gegeven
antwoorden opgenomen in de rapportage. Voor een volledig overzicht van alle antwoorden op de
open vragen verwijzen wij naar de bijlage.

Rapportage Evaluatie BoekStart 2013 – februari 2014 – DUO Onderwijsonderzoek

4

3.2

Bedieningsgebied BoekStart

In voorgaande metingen is informatie verzameld op het niveau van de gemeenten die tot het
bedieningsgebied van de bibliotheken behoren. In deze meting is in beperkte mate informatie per
gemeente verzameld. Daarmee is een vergelijking naar bijvoorbeeld inwonersaantallen en dergelijke
in beperkte mate mogelijk.
Informatie die in deze meting op gemeenteniveau werd vastgelegd was:
-

het aantal vestigingen per gemeente;

-

het aantal BoekStartvestigingen.

De door de bibliotheken opgegeven gemeenten hebben wij vervolgens verrijkt met het
inwonersaantal uit ons gemeentebestand. Vervolgens hebben wij de gemeenten ingedeeld naar
grootteklasse.
Van alle opgegeven gemeenten binnen het bedieningsgebied van de bibliotheken die aan het
onderzoek hebben meegewerkt, bedraagt het gemiddeld aantal bibliotheekvestigingen 2,7. Hiervan
is gemiddeld 2,4 een BoekStartvestiging. Daarmee komt het aandeel BoekStartvestigingen per
gemeente op 89%.
Er blijkt geen verband te bestaan tussen de gemeentegrootte en het aandeel van het aantal
BoekStartvestigingen: zowel grote als kleine gemeenten hebben een ongeveer gelijk aandeel
BoekStart vestigingen.
Grootteklasse
gemeenten naar
aantal inwoners

Aantal
gemeentes per
categorie

Gemiddeld
aantal
vestigingen

Gemiddeld
aantal BoekStart
vestigingen

Aandeel
BoekStart
vestigingen

t/m15000

61

1,6

1,4

91%

15001 t/m 25000

72

2,2

1,8

84%

25001 t/m 40000

74

2,4

2,1

84%

40001 t/m 80000

48

2,9

2,6

89%

80001 en meer

33

6,2

5,9

95%

Totaal

288

2,7

2,4

89%
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3.3

Babyleden, brieven en koffers in 2013

Alle baby’s die worden geboren of in een gemeente komen wonen, worden door de gemeente
geregistreerd. Als er in de gemeente een bibliotheek is aangesloten bij BoekStart, dan is het de
bedoeling om deze baby’s en hun ouders te bereiken en naar de bibliotheek te verwijzen. Dat gebeurt
via een brief met daarbij een waardebon die de gemeente stuurt naar ouders van baby’s van rond de
drie maanden. De ouders kunnen ook op het consultatiebureau geïnformeerd worden over
BoekStart.
Ouders van pasgeboren baby’s kunnen de BoekStartwaardebon bij de bibliotheek inruilen voor een
BoekStartkoffertje en een gratis lidmaatschap.
In onderstaande tabel worden de bereikscijfers weergegeven.
Gemiddeld aantal geboren baby’s , verzonden brieven en percentage verzonden brieven
jaar

Geboren baby’s

Verzonden brieven

Opgehaalde koffers

2013

Gemiddeld: 1026

Gemiddeld: 901 (88%)

362 (40% van het aantal verzonden brieven)

2011

Gemiddeld: 677

Gemiddeld: 414 (61%)

171 (41% van het aantal verzonden brieven)

In 2013 werd voor 88% van het aantal geboren baby’s een BoekStartbrief verzonden. Van alle
uitgestuurde brieven resulteerde 40% in het ophalen van een BoekStartkoffer.
Ten opzichte van 2011 zien we dat er in relatie tot het aantal geboren baby’s meer brieven zijn
verzonden (88% versus 61% in 2011). De conversie (het aantal opgehaalde koffers gerelateerd aan het
aantal uitgezonden brieven) is met 40% ongeveer gelijk aan 2011.
In onderstaande grafiek wordt een overzicht gegeven van het aandeel opgehaalde BoekStartkoffers
in relatie tot het aantal uitgestuurde brieven over de periode 2009 – 2013. We zien dat het aandeel
opgehaalde BoekStartkoffers in 2010 ten opzichte van 2009 fors is gestegen (van 29% naar 38%). Het
aandeel heeft zich inmiddels gestabiliseerd op circa 40%.

Aandeel opgehaalde BoekStartkoffers in relatie tot het aantal
uitgestuurde brieven
50%
40%
30%

38%

41%

40%

2011

2013

29%

20%
10%
0%
2009

2010
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Als gesteld: een beperkt aantal gegevens werd per gemeente vastgelegd.
Teneinde inzicht te krijgen in de mate waarin de omvang van het bedieningsgebied een rol speelt bij
het bereik van BoekStart, is tevens een indeling gemaakt naar totaal aantal inwoners van het
bedieningsgebied.
De omvang van het bedieningsgebied is bepaald door het aantal inwoners van de gemeenten die de
bibliotheken als bedieningsgebied hebben opgegeven, te sommeren.
Als we kijken naar het bereik van het aantal baby’s dat lid wordt (waarvoor een BoekStartkoffer
wordt opgehaald) naar omvang van het bedieningsgebied, dan zien we geen verschillen naar
omvang.
Aantal inwoners bedieningsgebied
t/m
25.000

25.001 t/m
40.000

40.001 t/m
80.000

80.001 en
meer

Totaal
(gemiddeld)

n=10

n=12

n=37

n=56

n=115

Gemiddeld aantal geboren baby’s

337

299

513

1622

1026

Gemiddeld aantal BoekStartbrieven
(in % van het aantal geboren baby’s)

73%

83%

79%

90%

88%

33%

30%

35%

36%

35%

46%

36%

44%

39%

40%

Aantal bibliotheken naar groottecategorie

Gemiddeld aantal BoekStartkoffers:
- in % van het aantal geboren baby’s
- in % van het aantal uitgestuurde brieven
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3.4

BoekStart en de beleidsplannen van bibliotheken

Om BoekStart succesvol te laten zijn is het van belang dat BoekStart een onderdeel is van de
beleidsplannen van de bibliotheken die met BoekStart werken. Implementatie van BoekStart in het
beleid van bibliotheken is dan ook een onderdeel van het programma.
Bij 91%van de bibliotheken die met BoekStart werken, is BoekStart opgenomen in de beleidsplannen;
bij 5% van de bibliotheken is dit niet het geval.

Is BoekStart voor baby's opgenomen in de beleidsplannen voor de
bibliotheek?
91%

0%

20%

5% 4%

40%
Ja

60%
Nee

80%

100%

Weet ik niet

Rapportage Evaluatie BoekStart 2013 – februari 2014 – DUO Onderwijsonderzoek

8

3.5

Inbedding van BoekStart in de organisatie

Hoewel BoekStart bij de meeste bibliotheken wel ingebed is in het beleid, wil dat niet zeggen dat er
structureel tijd ten behoeve van BoekStart is vrijgemaakt.
Ongeveer vier van de tien respondenten (42%) geven aan dat in hun bibliotheek tijd ten behoeve van
BoekStart is vrijgemaakt. Een iets kleiner deel (36%) geeft aan dat hiervoor geen tijd vrijgemaakt is en
23% weet het niet (waarbij we verwachten dat er dan geen tijd is vrijgemaakt).

Heeft uw bibliotheek tijd (in fte - full-time equivalent) ten behoeve van
BoekStart vrijgemaakt?
Ja, er is tijd vrijgemaakt

42%

Nee, er is geen tijd vrijgemaakt

36%

Weet ik niet

23%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

De bibliotheken die ten behoeve van BoekStart tijd hebben vrijgmaakt, hebben gemiddeld 0.4 fte
ingezet. Op basis van alle bibliotheken met een BoekStartvestiging bedraagt het aantal fte’s dat ten
behoeve van BoekStart is ingezet (42% x 0,4 =) 0,2 fte.
Aan de medewerkers is vervolgens gevraagd of BoekStart voor baby’s en/of kinderopvang is
opgenomen in de financiële begroting van de bibliotheek. Ruim tweederde van de medewerkers
geeft aan dat dit zo is (71%).

Is BoekStart voor baby's en/of kinderopvang opgenomen in de financiële
begroting van de bibliotheek?
71%
0%

20%

17%
40%

Ja

60%
Nee
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3.6

Samenwerking met organisaties

Samenwerking met JGZ (consultatiebureaus) en/of gemeenten is een voorwaarde voor bibliotheken
om aan het BoekStartproject te kunnen deelnemen.
Het meest wordt er dan ook samenwerkt met JGZ (consultatiebureaus) (93%) en met gemeenten
(92%). Daarnaast zijn er ook andere partijen waarmee bibliotheken samenwerken.
De samenwerking met kinderdagverblijven en peuterspeelzalen betreft respectievelijk 78% en 62%.
De samenwerking met voorscholen is met 14% relatief laag, maar hierbij dient rekening gehouden te
worden met het feit dat het aantal voorscholen relatief gering is (in relatie tot kinderdagverblijven en
peuterspeelzalen).

Met welke organisaties werkt de bibliotheek samen in het kader van
BoekStart?
- meerdere antwoorden mogelijk JGZ (consultatiebureau)

93%

Gemeente

92%

Kinderdagverblijven (i.h.k.v.
BoekStart voor baby's)

78%

Peuterspeelzalen (i.h.k.v. BoekStart
voor baby's)

62%

Boekhandel

24%

Brede scholen

17%

Voorscholen

14%

Integrale Kindcentra

13%

Opvoedprogramma's

11%

Onderwijs

10%

Kraamzorg

9%

Overig

13%
0%

20%
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De medewerkers die aangeven dat er met ‘overige organisaties’ wordt samengewerkt in het kader
van BoekStart (21%), geven in een open antwoord aan dat zij samenwerken met:
-

Kunstencentrum i.c.m. “Muziek op schoot”;

-

Logopedie;

-

Welzijnsorganisaties.

Voor een volledig overzicht van de antwoorden op de open vragen verwijzen wij naar de bijlage.
We hebben eerder aangegeven dat borging van BoekStart in beleid een belangrijk onderdeel is van
het project. Dat geldt voor bibliotheken, maar evenzeer voor de organisaties waarmee de
bibliotheken samenwerken.
Onderstaande grafiek geeft weer in hoeverre BoekStart is opgenomen in het beleid van de
organisaties waarmee de bibliotheken samenwerken. Alleen de meest genoemde organisaties zijn
opgenomen.
We zien dat 56% van de medewerkers aangeeft dat BoekStart is opgenomen in het beleid van de
gemeente, 49% in het beleid van kinderdagverblijven en 48% in het beleid van JGZ.
Wat opvalt is dat veel medewerkers bij de verschillende organisaties aangeven dat zij niet weten of
BoekStart is opgenomen in het beleid van de desbetreffende organisatie.

Kunt u aangeven of BoekStart is opgenomen in het beleid van de
organisaties waarmee u samenwerkt?
Gemeente

56%

Kinderdagverblijven
(i.h.k.v. BoekStart voor
baby's)

49%

JGZ (consultatiebureau)

48%

Peuterspeelzalen (i.h.k.v.
BoekStart voor baby's)

27%

0%

8%

36%

14%

5%

47%

20%

20%

53%

40%
Ja

37%

Nee
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3.7

Ouders betrekken bij BoekStart

Bibliotheken communiceren steeds vaker met ouders zodat ouders en hun baby’s naar de bibliotheek
(blijven) komen. Daartoe zetten zij verschillende communicatiemiddelen in: van het uitsturen van
mailings tot het organiseren van ouderbijeenkomsten.
Driekwart van de bibliotheken (75%) organiseert ouderbijeenkomsten, 71% van de bibliotheken
houdt contact met ouders tijdens de Nationale Voorleesdagen en bijna de helft doet dit via een
nieuwsbrief (48%).

Op welk van onderstaande manier(en) houdt de bibliotheek ouders
betrokken bij BoekStart voor baby's?
- meerdere antwoorden mogelijk Ouderbijeenkomsten

75%

Tijdens de Nationale Voorleesdagen

71%

Nieuwsbrief

48%

Social Media

45%

Mailing

34%

(Open) ouderinloop

28%

Anders

26%

Weet niet

1%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Respondenten die aangeven dat hun bibliotheek op een andere manier de ouders betrokken houdt
bij BoekStart, geven aan dat zij dat doen op verschillende manieren. Het meest genoemd zijn:
-

Via de website;

-

Baby/peutervoorlezen;

-

Babycafé, babymaand, peuterfeest, peuterfestivals;

-

Via persoonlijk contact met ouders;

-

Brochures/folders van BoekStart in de bibliotheek.

Voor een volledig overzicht van de antwoorden op de open vragen verwijzen wij naar de bijlage.
De frequentie waarmee de bibliotheken ouderbijeenkomsten organiseren wisselt sterk.
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Het varieert van 16% van de bibliotheken die eens per maand (of vaker) een ouderbijeenkomst
organiseren tot een kwart van de bibliotheken (25%) die eens per jaar ouderbijeenkomst organiseren.

Hoe frequent worden ouders betrokken d.m.v. ouderbijeenkomsten?

Eens per maand of vaker

17%

Ongeveer 1 keer per kwartaal

24%

Ongeveer 1 keer per half jaar

21%

Ongeveer 1 keer per jaar

25%

Minder vaak dan 1 keer per jaar

1%

Onregelmatig

12%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Medewerkers die aangeven dat ouders ‘onregelmatig’ betrokken worden door middel van
ouderbijeenkomsten geven vaak aan dat dit:
-

Afhangt van het thema/activiteiten waar de bibliotheek op dat moment aandacht aan besteedt;

-

Tussen de 5 tot 8 keer per jaar gebeurt.
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Ook de frequentie waarmee de bibliotheken (open) ouderinloop houden wisselt sterk.
Ongeveer een derde van de bibliotheken (34%) doet dit één keer per maand of vaker, een kwart van
hen doet dit circa één keer per half jaar.

Hoe frequent worden ouders betrokken d.m.v. (open) ouderinloop?

Eens per maand of vaker

34%

Ongeveer 1 keer per kwartaal

9%

Ongeveer 1 keer per half jaar

25%

Ongeveer 1 keer per jaar

13%

Minder vaak dan 1 keer per jaar

3%

Onregelmatig

16%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Medewerkers die aangeven dat ouders ‘onregelmatig’ betrokken worden door middel van (open)
ouderinloop, geven even vaak aan dat dit:
-

Per activiteit wordt bekeken;

-

Nog in ontwikkeling is;

-

Nu één keer is gedaan;

-

Ongeveer 6-7 keer per jaar gebeurt.
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3.8

BoekStart in de kinderopvang

Sinds april 2011 is BoekStart in de kinderopvang van start gegaan. Doel is om via de Bibliotheek
voorlezen aan baby’s en peuters in kinderdagverblijven en peuterspeelzalen te stimuleren. Zodoende
krijgt voorlezen een vaste plek in de kinderopvang.
Van de bibliotheken werkt 65% in het kader van BoekStart samen met de kinderopvang; 35% doet dit
niet. Het meest werken de bibliotheken samen met kinderdagverblijven (61%), gevolgd door
peuterspeelzalen (39%).

Met welke van de onderstaande typen kinderopvang werkt uw
bibliotheek samen in de kinderopvang?
- meerdere antwoorden mogelijk Kinderdagverblijven

61%

Peuterspeelzalen

39%

Integrale Kindcentra

10%

Brede scholen

9%

Voorscholen

8%

Wij werken niet samen in de
kinderopvang

35%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

In onderstaande tabel zien we dat bibliotheken gemiddeld met 29 kinderdagverblijven en 15
peuterspeelzalen samen werken.
Gemiddeld aantal kinderopvanginstellingen waarmee
samen wordt gewerkt
Kinderdagverblijven

29

Peuterspeelzalen

15
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Ruim een kwart (28%) van de bibliotheken die samenwerken met de kinderopvang, werkt samen
met kinderopvanglocaties die op een andere manier worden gesubsidieerd dan door Kunst van
Lezen.

Zijn er BoekStart- kinderopvanglocaties die op een andere manier
gesubsidieerd worden dan door Kunst van Lezen?
28%
0%

60%
20%

Ja

40%

12%

60%
Weet niet

Nee

80%

100%

De kinderopvanglocaties die op een andere manier dan door Kunst van Lezen worden gesubsidieerd
(n=21), worden voor het merendeel gesubsidieerd door de gemeente (62%).

Welke andere organisatie dan Kunst van Lezen subsidieert BoekStart in de
kinderopvang op deze locaties?
- meerdere antwoorden mogelijk De gemeente

62%

Een andere organisatie

29%

Weet niet

14%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Onder ’andere organisaties’ worden genoemd:
-

Het kinderdagverblijf zelf;

-

De bibliotheek zelf;

-

Extern budget.

Voor een volledig overzicht van de antwoorden op de open vragen verwijzen wij naar de bijlage.
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Ook ten aanzien van BoekStart in de kinderopvang geldt dat het van belang is dat de samenwerking
onderdeel is van de beleidsplannen van de bibliotheken.
Bij driekwart (75%) van de bibliotheken die voor BoekStart samenwerken met de kinderopvang is de
samenwerking opgenomen in de beleidsplannen van de bibliotheek.
Daarmee is nog niet het niveau bereikt dat met BoekStart voor baby’s is behaald (bij 91%van de
bibliotheken is BoekStart voor baby’s opgenomen in de beleidsplannen).

Is BoekStart in de kinderopvang opgenomen in de beleidsplannen van
de bibliotheek?
75%
0%

20%

Ja

40%

21%
Nee

60%
Weet ik niet
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4%
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BIJLAGEN
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Bijlage 1: Antwoorden op open vragen.
Hieronder volgen de integrale antwoorden die gegeven zijn op de open vragen.
Respondenten konden meer antwoorden geven.

Welke andere organisatie dan Kunst van Lezen subsidieert BoekStart in de kinderopvang op deze
locaties?
-

Kinderdagverblijf zelf

-

Extern budget

-

De bibliotheek zelf

-

Ben dit kwijt, een landelijke organisatie die scholingsubsidie geeft (bkk)

Met welke organisaties werkt de bibliotheek samen in het kader van BoekStart?
-

Centrum voor de Kunsten (Muziek op schoot)

-

Huisartsen, kraamzorg, ziekenhuis, fysiotherapeuten, verloskundigen

-

Humanitas

-

Kunstencentrum

-

Logopedie, fysiotherapie etc.

-

Moeders Informeren Moeders

-

Piezo

-

Presentatie zwangerschapsmarkten

-

ROC

-

Speelotheek

-

St. Welzijn Velsen

-

Verschillende organisaties mbt organiseren van activiteiten: muziek op schoot, bewegen voor
kinderen, zing speel gebaar etc

-

Welzijnsorganisatie

-

Werkgroep toeleiding VVE
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Op welk van onderstaande manier(en) houdt de bibliotheek ouders betrokken bij BoekStart?
Anders, namelijk (Open)
-

Babybeurs

-

Babycafe

-

Babyvoorlezen en boekstartfeestjes

-

Berichten in de lokale media

-

Brochures in de bibliotheek en info op de website

-

De bibliotheek utrecht wordt door de dienst dmo gesubidierd voor het uitvoeren van een
leesbevorderings program gericht op alle 115 voorschoolgroepen. Daarin zijn groepsbezoeken
aan de bibliotheek, ouderbijeenkomsten, ondersteuning van pedagogisch mdewerkers en
collecties onderdeel. Voor 2014 is subsidie aangevraagd voor de organisatie van
ouderbijeenkomsten in de frontoffice van de bibliotheken.

-

Door wisseling in team moet het opnieuw bekeken worden

-

Info hoeken consultatiebureaus

-

Intrmediars kinderopvang

-

Landelijke brochures boekstart

-

Lezingen

-

Persberichten

-

Persoonlijk contact

-

Peuterfestivals

-

Peutermaand

-

Pippo-actie

-

Spelen met taal

-

Voorleesochtenden

-

Website

-

Workshops

Rapportage Evaluatie BoekStart 2013 – februari 2014 – DUO Onderwijsonderzoek

20

Hoe frequent worden ouders betrokken d.m.v. ouderbijeenkomsten (bijvoorbeeld georganiseerd
rondom een bepaald thema)?- Onregelmatig, namelijk (Open)
-

5 a 6 keer per jaar

-

6 a 7 keer per jaar

-

Af en toe een ouderbijeenkomst in de bibliotheken

-

Afhankelijk van de activiteiten die er georganiseerd

-

Als het aansluit bij een thema,actualiteit etc.

-

Bij 7 maanden consult op cb

-

Incidenteel

-

Is nog in ontwikkeling

-

Ongeveer 8 x per jaar op jaarbasis verdeeld over alle vestigingen

-

Onregelmatig

Hoe frequent worden ouders betrokken d.m.v. (open) ouderinloop?- Onregelmatig, namelijk
(Open)
-

1 keer

-

6 a 7 keer per jaar

-

Bij lokale activiteiten

-

In nog in ontwikkeling

-

Wordt per keer bekeken

Rapportage Evaluatie BoekStart 2013 – februari 2014 – DUO Onderwijsonderzoek

21

Bijlage 2: Vragenlijst
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Beginpagina
Het landelijke project BoekStart voor baby’s stimuleert het ‘samen een boekje lezen – plaatjes aanwijzen en verhaaltjes
vertellen’ teneinde de band tussen moeder en baby te versterken.
De openbare bibliotheek speelt hierbij een centrale rol.
BoekStart is ontwikkeld door Stichting Lezen en Sectorinstituut Openbare Bibliotheken, is onderdeel van het programma
Kunst van Lezen en wordt gefinancierd door het ministerie van OCW.
Het project wordt periodiek gemonitord. Door middel van het invullen van deze vragenlijst krijgen wij een goed beeld hoe
het project BoekStart ervoor staat.
LET OP:
U dient de vragenlijst in één keer in te vullen, het is helaas niet mogelijk tussentijds te stoppen en op een later
tijdstip weer verder te gaan.

2

Hoofdsectie
Heeft uw basisbibliotheek één of meer BoekStartvestigingen?
Ja
Nee

Ga verder met vraag

U hoeft deze vragenlijst niet in te vullen, de vragenlijst is bedoeld voor bibliotheken die deelnemen aan Boekstart.

Beëindig vragenlijst
Graag willen wij weten voor welke bibliotheek u deze vragenlijst invult.
Wilt u hier de provincie aangeven waarin de bibliotheek opereert?
Groningen
Friesland
Drenthe

Ga verder met vraag
Ga verder met vraag

Overijssel

Ga verder met vraag

Gelderland

Ga verder met vraag

Flevoland
Utrecht

Ga verder met vraag
Ga verder met vraag

Noord-Holland
Zuid-Holland
Zeeland

Ga verder met vraag
Ga verder met vraag

Ga verder met vraag

Noord-Brabant
Limburg

Ga verder met vraag

Ga verder met vraag

Wat is de naam van de basisbibliotkeek die deelneemt aan Boekstart en waarvoor u deze vragenlijst invult?
Biblionet Groningen

Bibliotheek Menterwolde-Pekela-Veendam

Bibliotheken Zuid-Groningen

Bibliotheek Oldambt

In welke gemeenten is de basisbibliotheek gevestigd? Geef bij elke gemeente het aantal vestigingen en het aantal BoekStartvestigingen aan.
Wat is de naam van de basisbibliotkeek die deelneemt aan Boekstart en waarvoor u deze vragenlijst invult?
Bibliotheken Súdsúdwest Fryslân

Bibliotheken Noordwest Fryslân

Bibliotheken Noordoost Fryslân

Bibliotheken Midden Fryslân

Bibliotheek Smallingerland

Bibliotheken Zuidoost Fryslân

In welke gemeenten is de basisbibliotheek gevestigd? Geef bij elke gemeente het aantal vestigingen en het aantal BoekStartvestigingen aan.
Wat is de naam van de basisbibliotkeek die deelneemt aan Boekstart en waarvoor u deze vragenlijst invult?
Bibliotheek Assen

Bibliotheek Aa en Hunze

Bibliotheek Midden-Drenthe

Bibliotheek Hoogeveen

Bibliotheek Borger / Odoorn

Bibliotheek Meppel

Bibliotheek Coevorden

Bibliotheek Noordenveld

Bibliotheek Westerveld

Bibliotheek Tynaarlo

Bibliotheek Emmen

Bibliotheek De Wolden

In welke gemeenten is de basisbibliotheek gevestigd? Geef bij elke gemeente het aantal vestigingen en het aantal BoekStartvestigingen aan.
Wat is de naam van de basisbibliotkeek die deelneemt aan Boekstart en waarvoor u deze vragenlijst invult?

Bibliotheek Almelo

Bibliotheek Oldenzaal

Bibliotheek Borne

Bibliotheek Olst-Wijhe

Bibliotheek Dalfsen

Bibliotheek Ommen

Bibliotheek Dinkelland

Bibliotheek Raalte

Bibliotheek Deventer

Bibliotheek Rijssen-Holten

Bibliotheek Enschede

Bibliotheek Staphorst

Bibliotheek Hof van Twente

Bibliotheek Kop van Overijssel

Bibliotheek Haaksbergen

Bibliotheek Tubbergen

Bibliotheken Hardenberg

Bibliotheek Twenterand

Bibliotheek Hengelo

Bibliotheek Wierden

Bibliotheek Kampen

Bibliotheek Zwartewaterland

Bibliotheek Losser

Bibliotheek Zwolle

Zinin Bibliotheek

In welke gemeenten is de basisbibliotheek gevestigd? Geef bij elke gemeente het aantal vestigingen en het aantal BoekStartvestigingen aan.
Wat is de naam van de basisbibliotkeek die deelneemt aan Boekstart en waarvoor u deze vragenlijst invult?

CODA, Bibliotheek Apeldoorn

Bibliotheken gemeente Nijkerk
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CODA, Bibliotheek Apeldoorn

Bibliotheken gemeente Nijkerk

Bibliotheek Arnhem

Bibliotheek Gelderland Zuid

Bibliotheek Gemeente Barneveld

Bibliotheek Scherpenzeel

Bibliotheek Montferland

Bibliotheek Achterhoekse Poort

Bibliotheek Veluwezoom

Bibliotheek Rivierenland

Bibliotheek West-Achterhoek

Bibliotheek Brummen/Voorst

Bibliotheek Gemeente Ede

de bblthk (Wageningen)

de Bibliotheek Noord-Veluwe

Bibliotheek Wijchen

Bibliotheek Groesbeek

Bibliotheek Oost-Achterhoek

Bibliotheek Noordwest Veluwe

Bibliotheek De Liemers

Bibliotheek Lingewaard

Graafschap bibliotheken

In welke gemeenten is de basisbibliotheek gevestigd? Geef bij elke gemeente het aantal vestigingen en het aantal BoekStartvestigingen aan.
Wat is de naam van de basisbibliotkeek die deelneemt aan Boekstart en waarvoor u deze vragenlijst invult?

de nieuwe bibliotheek

Flevomeerbibliotheek

In welke gemeenten is de basisbibliotheek gevestigd? Geef bij elke gemeente het aantal vestigingen en het aantal BoekStartvestigingen aan.
Wat is de naam van de basisbibliotkeek die deelneemt aan Boekstart en waarvoor u deze vragenlijst invult?

Bibliotheken Eemland

Bibliotheek Nieuwegein

Regiobibliotheek Z-O-U-T

De Bibliotheek Utrecht

Regiobibliotheek Het Groene Hart

Bibliotheek Veenendaal

Bibliotheek Lek & IJssel

RegioCultuurCentrum Idea

Bibliotheek Angstel, Vecht en Venen

In welke gemeenten is de basisbibliotheek gevestigd? Geef bij elke gemeente het aantal vestigingen en het aantal BoekStartvestigingen aan.
Wat is de naam van de basisbibliotkeek die deelneemt aan Boekstart en waarvoor u deze vragenlijst invult?

Bibliotheek Kennemerwaard

Stichting Samenwerkende Bibliotheken Heiloo Langedijk

Amstelland Bibliotheken

Bibliotheek Hilversum

Bibliotheken Amsterdam

Bibliotheek Haarlemmermeer

Bibliotheek IJmond Noord

Bibliotheek Hoorn

Bibliotheek Westfriesland Oost

Bibliotheek Huizen-Laren-Blaricum

Bibliotheek Naarden-Bussum

Bibliotheek Velsen

WEBbibliotheken

Bibliotheek Waterland

Kopgroep Bibliotheken

De Bibliotheek

de Bibliotheek Zuid-Kennemerland

De Bieb voor de Zaanstreek

In welke gemeenten is de basisbibliotheek gevestigd? Geef bij elke gemeente het aantal vestigingen en het aantal BoekStartvestigingen aan.
Wat is de naam van de basisbibliotkeek die deelneemt aan Boekstart en waarvoor u deze vragenlijst invult?

Bibliotheek Rijn en Venen

Bibliotheek Nieuwerkerk aan den IJssel

Bibliotheek Oostland

Bibliotheek Hoeksche Waard

Bibliotheek aan den IJssel

Bibliotheeknetwerk Zuid-Holland Zuidoost

DOK, Bibliotheek Delft

Bibliotheek Rotterdam

Bibliotheek Den Haag

Bibliotheek Waterweg

De Bibliotheek A tot Z

Bibliotheek Krimpenerwaard

Bibliotheek Gouda

Bibliotheek Boekenberg Spijkenisse

Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta

Bibliotheek Vlaardingen

Bibliotheek Katwijk

de Bibliotheek aan de Vliet

Bibliotheek Westland

Bibliotheek De Groene Venen

BplusC

Bibliotheek Voorschoten-Wassenaar

Bibliotheek Bollenstreek

Bibliotheek Zoetermeer

Bibliotheek Maassluis / Midden-Delfland

In welke gemeenten is de basisbibliotheek gevestigd? Geef bij elke gemeente het aantal vestigingen en het aantal BoekStartvestigingen aan.
Wat is de naam van de basisbibliotkeek die deelneemt aan Boekstart en waarvoor u deze vragenlijst invult?
Biblioosterschelde

Bibliotheek Zeeuws-Vlaanderen

Zeeuwse Bibliotheek

Bibliotheek Vlissingen

In welke gemeenten is de basisbibliotheek gevestigd? Geef bij elke gemeente het aantal vestigingen en het aantal BoekStartvestigingen aan.
Wat is de naam van de basisbibliotkeek die deelneemt aan Boekstart en waarvoor u deze vragenlijst invult?

Bibliotheek Het Markiezaat

Bibliotheek Maasland
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Bibliotheek Best

Bibliotheek VANnU

Bibliotheek De Lage Beemden

Bibliotheek Zundert-Rucphen

Biblioplus

Bibliotheek 's-Hertogenbosch

Bibliotheek Breda

Bibliotheek Midden-Brabant

Bibliotheek Heusden

Bibliotheek Uden

Bibliotheek Eindhoven

Bibliotheek De Kempen

Nieuwe Nobelaer

Bibliotheek Veghel

Bibliotheek Dommeldal

Bibliotheek Veldhoven

Bibliotheek Helmond-Peel

Bibliotheek De Meierij

Theek 5

Bibliotheken Altena

In welke gemeenten is de basisbibliotheek gevestigd? Geef bij elke gemeente het aantal vestigingen en het aantal BoekStartvestigingen aan.
Wat is de naam van de basisbibliotkeek die deelneemt aan Boekstart en waarvoor u deze vragenlijst invult?

Bibliotheek Brunssum

Bibliotheek Nuth

Bibliotheek Gulpen-Wittem

Bibliorura

Bibliotheek Heerlen

Biblionova

Bibliotheek Maas en Peel

Heuvellandbibliotheken

Bibliotheek Kerkrade

Bibliotheek Venlo e.o.

Bibliotheek Landgraaf-Onderbanken

BiblioNu

Bibliotheek Maastricht

Bibliocenter

Bibliotheek Meerssen
In welke gemeenten is de basisbibliotheek gevestigd?
Geef bij elke gemeente het aantal vestigingen en het aantal BoekStartvestigingen aan.
Gemeente

aantal vestigingen

waarvan BoekStartvestigingen

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Binnen het BoekStart programma bestaat een onderscheid tussen BoekStart voor baby’s, voor kinderen van 0-1,5 jaar en hun ouders in de bibliotheek,
en BoekStart in de kinderdagopvang, voor kinderen van 0-4 jaar, geïnitieerd vanuit de bibliotheek. Hieronder volgt een aantal vragen over BoekStart
voor baby’s, gevolgd door enkele vragen over BoekStart in de kinderdagopvang.
Tot slot zijn er nog enkele algemene vragen.
De volgende vragen gaan over BoekStart voor baby’s, het leesbevorderingsprogramma voor kinderen van 0-1,5 jaar en hun ouders in de bibliotheek.

Hoeveel baby’s zijn er dit jaar (2013) in totaal geboren in de gemeenten van uw basisbibliotheek?
Aantal:

Hoeveel BoekStartbrieven zijn er dit jaar (2013) in uw totale werkgebied door de gemeenten verstuurd naar ouders van geboren baby’s?
Als er geen BoekStartbrieven zijn verstuurd, wilt u dan een 0 invullen.
Aantal:

Hoeveel BoekStartkoffers zijn er dit jaar (2013) uitgedeeld aan ouders van geboren baby’s, m.a.w. hoeveel nieuwe babyleden zijn genoteerd door de gemeenten
gezamenlijk?
Als er geen BoekStartkoffers zijn uitgedeeld, wilt u dan een 0 invullen.
Aantal:

Als v5 groter dan of gelijk is aan 1

Is BoekStart voor baby’s opgenomen in de beleidsplannen van de bibliotheek?

Er zijn dus geen Boekstartbrieven verstuurd. Hoeveel BoekStartwaardebonnen zijn er dan dit jaar (2013) in de gemeenten gezamenlijk uitgedeeld door bijvoorbeeld
consultatiebureaus?
Aantal:

Is BoekStart voor baby’s opgenomen in de beleidsplannen van de bibliotheek?
Ja
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Nee
Weet ik niet
De volgende vragen gaan over BoekStart in de kinderopvang, het leesprogramma voor jonge kinderen van 0-4 jaar, geïnitieerd vanuit de bibliotheek.
Met welke van onderstaande typen kinderopvang werkt uw bibliotheek samen in het kader van BoekStart?
Meerdere antwoorden mogelijk
Kinderdagverblijven
Peuterspeelzalen
Voorscholen
Integrale Kindcentra
Brede scholen
Wij werken niet samen met de kinderopvang in het kader van Boekstart

Als v9(6) gelijk is aan 1
Tot slot volgen nog enkele algemene vragen over hoe BoekStart is ingebed in uw organisatie.
equivalent) ten behoeve van BoekStart vrijgemaakt?

Heeft uw bibliotheek tijd (in fte – full-time

Op hoeveel locaties wordt BoekStart in de kinderopvang uitgevoerd?
Aantal
1
2
3
4
5
6

Zijn er BoekStart- kinderopvanglocaties die op een andere manier gesubsidieerd worden dan door Kunst van Lezen?
Ja
Nee
Ga verder met vraag
Weet niet
Ga verder met vraag
Welke andere organisatie dan Kunst van Lezen subsidieert BoekStart in de kinderopvang op deze locaties?
Meerdere antwoorden mogelijk
De gemeente
(Een) andere organisatie(s), te weten:
Weet niet
Is BoekStart in de kinderopvang opgenomen in de beleidsplannen van de bibliotheek?
Ja
Nee
Weet ik niet
Tot slot volgen nog enkele algemene vragen over hoe BoekStart is ingebed in uw organisatie.
Heeft uw bibliotheek tijd (in fte – full-time equivalent) ten behoeve van BoekStart vrijgemaakt?
Ja, er is tijd vrijgemaakt, namelijk
fte per jaar
Nee, er is geen tijd vrijgemaakt
Weet ik niet

Ga verder met vraag

Ga verder met vraag

Is BoekStart voor baby’s en/of kinderopvang opgenomen in de financiële begroting van de bibliotheek?

Ja
Nee
Weet niet
Met welke organisaties werkt de bibliotheek samen in het kader van BoekStart?
Meerdere antwoorden mogelijk
Kinderdagverblijven (i.h.k.v. BoekStart voor baby’s)
Peuterspeelzalen (i.h.k.v. BoekStart voor baby’s)
Voorscholen
Integrale Kindcentra
Brede scholen
Gemeente
JGZ (consultatiebureau)
Boekhandel
Kraamzorg
Onderwijs
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Onderwijs
Opvoedprogramma’s
Overig, namelijk
Weet ik niet
Kunt u aangeven of BoekStart is opgenomen in het beleid van de organisaties waarmee u samenwerkt?
Ja

Nee

Weet ik niet

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Op welk van onderstaande manier(en) houdt de bibliotheek ouders betrokken bij BoekStart?
Meerdere antwoorden mogelijk

Ouderbijeenkomsten
(Open) ouderinloop
Tijdens De Nationale Voorleesdagen
Mailing
Nieuwsbrief
Social media
Anders, namelijk
Weet ik niet

Als v18(1) niet gelijk is aan 1
Hoe frequent worden ouders betrokken d.m.v. ouderbijeenkomsten (bijvoorbeeld georganiseerd rondom een bepaald thema)?
Eens per maand of vaker
Ongeveer 1 keer per kwartaal
Ongeveer 1 keer per half jaar
Ongeveer 1 keer per jaar
Minder vaak dan 1 keer per jaar
Onregelmatig, namelijk

Als v18(2) niet gelijk is aan 1

Beëindig vragenlijst

Hoe frequent worden ouders betrokken d.m.v. (open) ouderinloop?
Eens per maand of vaker
Ongeveer 1 keer per kwartaal
Ongeveer 1 keer per half jaar
Ongeveer 1 keer per jaar
Minder vaak dan 1 keer per jaar
Onregelmatig, namelijk
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Afsluitende pagina
Hartelijk dank voor uw medewerking!
De resultaten van het onderzoek worden in februari bekend gemaakt.
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