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Monitor BoekStart in het consultatiebureau  
Concept vragenlijst BoekStartcoördinator  

 

Introductie:  

Kunst van Lezen heeft een monitor laten ontwikkelen voor de BoekStartcoach. Met de monitor wil 

BoekStart bibliotheken helpen om de rol van de BoekStartcoach te optimaliseren en zo de 

samenwerking tussen bibliotheek en consultatiebureau verder te versterken. De monitor is 

ontwikkeld door Sardes in samenwerking met leden van de kerngroep BoekStart, het NCJ en 

bibliotheken.  

De monitor bestaat uit vragenlijsten voor de BoekStartcoach, de BoekStartcoördinator en voor de 

JGZ. Dit is de vragenlijst voor de BoekStartcoördinator, in te vullen door iemand van de Bibliotheek. 

Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten.  

NB. Het kan zijn dat sommige vragen voor jou minder van toepassing zijn, omdat jouw bibliotheek 

een afwijkende werkwijze heeft in de samenwerking met het consultatiebureau. Als dit zo is, probeer 

de vragen dan zoveel mogelijk op jouw situatie te betrekken of vul ze desnoods niet in. Aan het einde 

van de vragenlijst is er ruimte om een toelichting te geven. Mocht jouw bibliotheek zich in de 

uitzonderlijke situatie bevinden dat er samengewerkt wordt met verschillende JGZ organisaties, vul 

dan de vragenlijst in voor één organisatie en licht eventuele verschillen toe aan het einde van de 

vragenlijst. 

 

Alvast veel dank voor je medewerking.  

Start 

Namens welke bibliotheek vul je deze vragenlijst in?  

[kiezen uit lijst met namen van bibliotheken met BoekStart)  

Deel 1: organisatie 

1. Is het werk van de BoekStartcoach op het consultatiebureau opgenomen in het beleid van de 

bibliotheek, zoals in het jaarplan of de financiële jaarplanning? 

Ja 

Nee 

Weet ik niet 

3. Voert jouw bibliotheek in het kader van de ‘BoekStartcoach op het consultatiebureau’ overleg 
met het management van de jgz-organisatie? 
Ja   
Nee 
 
4. Hoeveel BoekStartcoaches hebben een scholing voor BoekStartcoach gevolgd? 
Allemaal 
De meeste 
Sommige 
Niemand 
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Deel 2: ouders/verzorgers   

5. Wat van het onderstaande organiseert jouw bibliotheek in het kader van de BoekStartcoach ? 
De BoekStartcoach is op vaste tijden aanwezig op de jeugdafdeling van de bibliotheek voor 
ouders/verzorgers en kinderen. 
De bibliotheek houdt bij nieuwe aanmeldingen bij welke ouders/verzorgers zijn doorverwezen via 
het consultatiebureau. 
In de bibliotheek is herkenbaar materiaal van de BoekStartcoach zichtbaar. 
Anders, nl.  
 
6. In hoeverre zijn medewerkers die doorverwezen ouders/verzorgers in de bibliotheek ontvangen 
gemiddeld op de hoogte van de gezinsaanpak van BoekStart? 
Zeer goed 
Enigszins 
Niet zo goed 
Helemaal niet 
 
7. Hoeveel uitleningen hebben de afgelopen zes maanden plaatsgevonden door ouders/verzorgers 
die door de BoekStartcoach(es) zijn doorverwezen naar de bibliotheek? 
Geef een schatting 
…  
Dit is niet terug te halen uit ons systeem. 
 
8. Hoeveel procent van de ouders/verzorgers die zijn doorverwezen door een BoekStartcoach 
hebben de afgelopen zes maanden een BoekStartkoffer opgehaald? 
Geef een schatting 
… 
Dit is niet terug te halen uit ons systeem. 
 
9. Hoeveel procent van de ouders/verzorgers die zijn doorverwezen door een BoekStartcoach 
hebben de afgelopen zes maanden deelgenomen aan een BoekStartactiviteit in de bibliotheek? 
Geef een schatting 
… 
Dit is niet terug te halen uit ons systeem. 
 
10. Hoeveel kinderen zijn er de afgelopen twee maanden lid geworden van de bibliotheek via het 
consultatiebureau? 
Geef een schatting 
… 
 

Deel 3: samenwerking met het consultatiebureau 

10. Zijn er afspraken met de JGZ-organisatie gemaakt over het omgaan met laaggeletterde 
ouders/verzorgers? 
Ja 
Nee  
Weet ik niet 
 
11. Heeft jouw bibliotheek een samenwerkingsovereenkomst met de JGZ-organisatie? 
 
Dit is het einde van de vragenlijst, bedankt voor het invullen. Hieronder kun je een toelichting 
geven, als je dat wilt. Mocht jouw bibliotheek zich in de uitzonderlijke positie bevinden dat er 
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wordt samengewerkt met verschillende JGZ organisaties, dan kun je 
hieronder aangeven hoe de samenwerking met deze organisaties van 
elkaar verschilt.  
Klik op ‘Stuur antwoorden’ om de antwoorden definitief te versturen. Daarna kun je het tabblad 
sluiten.   
 

23. Ruimte voor toelichting: 

[open vraag]  


