Monitor BoekStart in de kinderopvang - vragenlijst voorleescoördinator en/of locatiemanager
2021-2022
Vul alle vragen in, tenzij je het antwoord echt niet weet.
Organisatie
1. In welke type kinderopvang werk je? (meerdere antwoorden mogelijk)
0 Dagopvang
0 Peuteropvang (opvang van peuters in ochtend- en/of middagdelen)
2. Hoe lang neemt deze kinderopvanglocatie al deel aan BoekStart in de kinderopvang?
0 0 tot 12 maanden
0 12 tot 24 maanden
0 Langer dan 24 maanden
3. Is er een voorleescoördinator voor deze locatie?
0 Ja
0 Nog niet, er wordt binnenkort een voorleescoördinator opgeleid → naar vraag 5
0 Nee → naar vraag 5
4. Hoe hoog is het jaarlijkse budget dat gereserveerd is voor leesbevordering?
0 0 – 500 euro
0 500 – 1000
0 1000 – 1500
0 Meer dan 1500
5. Werkt deze kinderopvanglocatie sinds de start van BoekStart in de kinderopvang samen met de
Bibliotheek?
0 Nee, niet meer
0 Ja, incidenteel
0 Ja, regelmatig
6. Werkt deze kinderopvanglocatie samen met het basisonderwijs in het kader van
leesbevordering (doorgaande leeslijn)?
0 Ja
0 Nee
Beleid en scholing
7. Is er een voorleesplan voor deze locatie?
0 Ja
0 Nog niet, er is een voorleesplan in voorbereiding → naar vraag 11
0 Nee → naar vraag 11

8. Wordt het voorleesplan uitgevoerd in de voorleespraktijk? (Hiermee wordt bedoeld of het
voorleesplan leidend is voor de invulling van de (dagelijkse) voorleesactiviteiten)
0 Ja
0 Nee
9. Wordt het voorleesplan jaarlijks geëvalueerd en bijgesteld?
0 Ja
0 Nee
0 Anders
10. Komt in het teamoverleg leesbevordering aan de orde?
0 Nooit
0 Een paar keer per jaar
0 Maandelijks
0 Meerdere keren per maand
11. Komt in het teamoverleg mediaopvoeding aan de orde?
0 Nooit
0 Een paar keer per jaar
0 Maandelijks
0 Meerdere keren per maand
12. Hoeveel pedagogisch medewerkers zijn getraind in interactief voorlezen?
0 Geen enkele medewerker
0 Minder dan de helft van de medewerkers
0 De helft van de medewerkers
0 Meer dan de helft van de medewerkers
0 Alle medewerkers
13. Hoeveel pedagogisch medewerkers zijn getraind in het werken met digitale prentenboeken?
0 Geen enkele medewerker
0 Minder dan de helft van de medewerkers
0 De helft van de medewerkers
0 Meer dan de helft van de medewerkers
0 Alle medewerkers

Voorleesomgeving
14. Hoe ziet de voorleesomgeving in jouw locatie eruit?
Op geen
enkele
groep

Op minder dan Op de helft van
de helft van de de groepen
groepen

Op meer
Op alle
dan de
groepen
helft van
de groepen

Er is een uitnodigende voorleeshoek
Er is een collectie voorleesboeken die
regelmatig vervangen wordt
De kinderen kunnen zelf bij de
voorleesboeken
De boeken zijn duidelijk zichtbaar en
frontaal gepresenteerd
De kinderen kunnen digitale
prentenboeken bekijken

15. Is er een passende collectie voor elk van de leeftijdscategorieën (baby’s, dreumesen, peuters)
op jouw locatie?
0 Ja
0 Nee
16. Zijn er themacollecties?
0 ja
0 nee

17. Hoe vaak worden de collecties gewisseld of aangevuld?
0 Niet → naar vraag 19
0 Jaarlijks
0 Een paar keer per jaar
0 Maandelijks
0 Wekelijks
18. Hoe worden de collecties gewisseld of aangevuld? (meerdere antwoorden mogelijk)
0 Met boekjes van de Bibliotheek
0 Met door onszelf gekochte boekjes
0 Niet
0 Anders

19. Is er speciaal aanbod voor VVE-doelgroepen? (meerdere antwoorden mogelijk)
Denk bijvoorbeeld aan Speelontdekboeken van BoekStart-BoekenPret, VVE thuis of boeken van de
advieslijst van de Voorleesvogel.
0 N.v.t.
0 Ja, aanbod voor kinderen
0 Ja, aanbod voor ouders
0 Nee
Laagtaalvaardige ouders
20. Zijn er in jouw instelling afspraken gemaakt met betrekking tot het omgaan met
laagtaalvaardige ouders?
0 Ja
0 Nee
0 Weet niet
Je kunt hier kort aangeven om wat voor afspraken het gaat:
[open invulveld]
Achtergrondgegevens
21. Aantallen groepen en kinderen
Hoeveel groepen heeft jouw kinderopvanglocatie? …
Hoeveel kinderen zijn er in totaal op jouw locatie? …
Hoeveel kinderen hebben een VVE-indicatie? …
Hoeveel pedagogisch medewerkers zijn er op jouw locatie? …
De volgende vragen gaan over het Integraal Kindcentrum (IKC) waar de kinderopvanglocatie onder
valt.
1. Ik vul deze vragenlijst in voor het volgende IKC:
Naam van het IKC: …
Plaats waar het IKC staat: …
2. Hoe verloopt volgens jou de samenwerking tussen de partners in het IKC op het gebied van
leesbevordering?
0 Slecht
0 Matig
0 Redelijk
0 Goed → naar afsluiten

3. Op welke punten kan de samenwerking rond leesbevordering volgens jou verbeterd worden?
(meerdere antwoorden mogelijk)
0 Verschillende culturen tussen school en opvang
0 Omgang tussen leerkrachten en pm-ers
0 Schotten tussen de partnerorganisaties
0 Plannen worden onvoldoende geïmplementeerd
0 Onduidelijkheid over taakverdelingen
0 Gebrek aan tijd voor overleg
Afsluiten
Bent je klaar met invullen? Sluit dan de enquête 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.

