
                                                                                               

Monitor BoekStart in de kinderopvang - vragenlijst bibliotheekmedewerker 
2021-2022 
 
 
Organisatie 

 

Vul alle vragen in, tenzij je het antwoord echt niet weet. 

 

1. Is BoekStart in de kinderopvang opgenomen in het beleid van de Bibliotheek, zoals in het 

jaarplan of de financiële jaarplanning? 

0 Ja 

0 Nee 

0 Weet ik niet 

 

2. Is er een medewerker die vanuit de Bibliotheek specifiek verantwoordelijk is voor BoekStart in 

de kinderopvang? 

0 Ja, met expliciet voor BoekStart in de kinderopvang bestemde personeelsuren 

0 Ja, zonder expliciet voor BoekStart in de kinderopvang bestemde personeelsuren → naar 

vraag 3 

0 Nee → naar vraag 4 

 

2a. Hoeveel personeelsuren per week zijn er formeel beschikbaar voor BoekStart in de 

kinderopvang? 

…… personeelsuren 

 

3. Welk opleidingsniveau heeft deze medewerker? 

0 WO 

0 HBO 

0 MBO 

0 Anders 

 

Leesbevorderingsnetwerk 

 

De volgende vragen gaan over de manier waarop jij in jouw Bibliotheek aandacht besteedt aan 

leesbevordering.  

 

4. Met welke organisaties werkt jouw Bibliotheek samen in het kader van leesbevordering 

voor 0 tot 4 jaar? (meerdere antwoorden mogelijk) 

0 Boekhandel 

0 Brede Scholen 



                                                                                               

0 Gemeente 

0 Gezondheidszorg (consultatiebureau) 

0 Integrale Kindcentra 

0 Kinderdagverblijven 

0 Kraamzorg 

0 Onderwijs 

0 Opvoedprogramma's 

0 Peuterspeelzalen 

0 VoorleesExpress 

0 Voorscholen 

0 Andere organisaties 

 

5. Voert jouw Bibliotheek in het kader van BoekStart in de kinderopvang overleg met het 

management van kinderopvangorganisaties? 

0 Ja, met alle kinderopvangorganisaties die deelnemen aan BoekStart in de kinderopvang 

0 Ja, met enkele 

0 Nee 

 

6. Bezoekt een medewerker van de Bibliotheek de kinderopvanglocaties om de 

voorleesomgeving (leeshoek en collectie) te bekijken en erover te adviseren? 

0 Ja, regelmatig bij elke locatie die deelneemt aan BoekStart in de kinderopvang 

0 Ja, één keer bij elke locatie die begint met BoekStart in de kinderopvang 

0 Ja, enkele van de locaties die deelnemen aan BoekStart in de kinderopvang 

0 Nee 

 

Aanbod 

 

7. Wordt bij of via jouw Bibliotheek een training Voorleescoördinator aangeboden? 

0 Ja 

0 Nee 

 

8. Worden bij of via jouw Bibliotheek bijscholing, workshops of training voor 

voorleescoördinatoren aangeboden? 

0 Ja 

0 Nee 

 

9. Wordt bij of via jouw Bibliotheek een training Interactief voorlezen voor pedagogisch 

medewerkers aangeboden? 

0 Ja 

0 Nee 



                                                                                               

 

10. Biedt jouw Bibliotheek kinderopvangorganisaties ondersteuning bij aanbod voor 

laagtaalvaardige kinderen en hun ouders? 

0 Ja  

0 Nee 

 

11. Biedt jouw Bibliotheek kinderopvangorganisaties ondersteuning bij het opstellen van een 

Voorlees/mediaplan? 

0 Ja 

0 Nee 

 

12. Informeert jouw Bibliotheek de kinderopvanglocaties die deelnemen aan BoekStart in de 

kinderopvang over digitale prentenboeken/kinderboekenapps? 

0 Ja 

0 Nee 

 

13. Organiseert jouw Bibliotheek in het kader van BoekStart in de kinderopvang 

voorleesactiviteiten voor kinderen van 0 tot 4 jaar en hun ouders in samenwerking met 

kinderopvangorganisaties? 

0 Ja 

0 Nee 

 

Achtergrondgegevens 

 

14. Met hoeveel locaties van onderstaande kinderopvangtypes werkt jouw Bibliotheek samen 

voor BoekStart in de kinderopvang? (meerdere antwoorden mogelijk) 

0 Aantal locaties kinderdagverblijven … 

0 Aantal locaties peuterspeelzalen … 

0 Aantal locaties voorscholen: …  

 

Afsluiten 

Ben je klaar met invullen? Sluit dan de vragenlijst af door op ‘Afronden’ te klikken.  

Als je nog opmerkingen of suggesties hebt, dan kun je deze hieronder kwijt: 

[open invulveld] 
 

 

Je antwoorden zijn opgeslagen. Je kunt dit venster nu afsluiten.  

Hartelijk dank voor het invullen. 


