
PBBP - Doelgroeponderzoek kinderen 6-12 jaar - Open antwoorden

Aantal

Abonnement 2

abonnenment 1

Bijbel app 1

Boek op reis, gratis bieb (kastjes aan de straat) 1

Bookchoice 1

Die heb ik 1

Download 1

Grote voorraad ongelezen boeken staan 1

Ik heb een abonnement bij de online bibliotheek 1

Ik koop ze bij kringloop 1

ik maak ze zelf 1

ik win ze. 1

Kobo reader 1

Koop ze tweedehands of via ruilbieb 1

Kringloop winkels 1

Oosterhout 1

rommelmarkt 1

Ruil ze in een weggeefhoek in het dorp 1

Ruilen via ‘minibieb’ 1

staan thuis in de kast 1

Tijdschrifteb 1

uit die mooie gratis bibliotheekhuisjes 1

via het kobo plus abonnement op mijn e-reader. 1

Aantal

Kobo plus abonnement 1

Krijg ze bij acties en win ze af en toe bij boekgelateerde “clubs” 1

Kringloop 1

Aantal

Actievandedag.nl 1

Activiteiten in de buurt 1

Activiteiten Veendam 1

Alles wat aansluit bij de interesse 1

als zoekopdracht klimmen bv 1

anwb 1

Anwb 2

anwb.nl en dagjeuit.nl 1

bierenappelsap.nl 1

bierenappelsap.nl; duic.nl 1

Bios 1

Blogs 2

boeken.nl 1

bol.com 1

Bol.com 1

bruna 1

dagje uit 1

Dagje uit 10

Dagje uit met kinderen 1

Als u op zoek bent naar leuke activiteiten voor uw 6 tm 12 jarige kind, welke bronnen gebruikt u dan 

hiervoor om inspiratie op te doen? Websites bijvoorbeeld [Kind lid bibliotheek] 

Als u leest voor uw plezier waar haalt u dan meestal uw boeken of e-books vandaan? Anders namelijk 

[Kind niet lid bibliotheek] 

Als u leest voor uw plezier waar haalt u dan meestal uw boeken of e-books vandaan? Anders namelijk 

[Kind lid bibliotheek] 



Dagje uit, anwb, vakveilingen 1

Dagje uit, google 1

Dagje uit, rotterdampas website 1

dagje weg 1

Dagjes uit 1

Dagjes uit website 1

dagjesuit 1

Dagjeuit 7

dagjeuit, lokale website, zoals gem. Beverwijk 1

dagjeuit.nl 1

Dagjeuit.nl 2

dagjeweg, dagjeuitpagina, mjk 1

Dagjeweg.nl 1

dagjeweg.nl oid 1

dagjeweg.nl, leukekinderactiviteiten.nl 1

Dierentuinen en Museumjaarkaart 1

DISNEY 1

div 1

Diver's 1

divers 1

diverse 1

Diverse 4

diverse blogs 1

diversen 1

Diversen 1

djoser.nl 1

Een dag weg 1

efteling 1

Efteling 1

Efteling, uit in Twente 1

Erop uit 1

Eropuit, websites van steden, websites musea 1

eropuit.nl 1

Eropuit.nl 3

Facebook, Google 1

geen 1

geen idee 1

geen idee, google 1

Gewoon googelen 1

go kids 1

Go kids 1

googelen in de buurt 1

googelen wat er in de buurt te ondernemen is 1

Googl 1

google 36

Google 80

Google en dan zoeken 1

Google lo 1

Google maps 1

Google maps, ANWB. 1

google of anwb 1

Google op plaats en kinderen 1

google op termen zoals activiteiten kinderen etc. 1

google search 1

Google zoek ik dan iets leuks in een bepaalde omgeving 1

Google zoeken 1

google, efteling, disney, parken 1

Google, groupon 1

google, websites van locaties, kidsproof 1



google.com 2

google.nl 4

Google.nl 2

google.nl, vakantieveilingen, groupon, dagjeuit 1

Googlen 1

Googlen op uitjes 1

groupon 1

https://www.dagjeweg.nl/ 1

https://www.eurosparen.nl/nl/c/er-op-uit/ 1

Ik Google naar uitstapjes 1

Ik Google op onderwerp wat ik zoek, bv freerunnen... 1

Internet 1

Kek mama 1

Kids eropuit 1

kidsproof 2

Kidsproof 9

kidsproof.nl 1

Kidsproof.nl 1

Kidsuitje 1

Kidzblozzy 1

Kidzproof 1

Klimmen 1

Ladylemonade 1

Leuke uitjes 1

Leukedingen doen 1

leukedingendoen 1

Leukedingendoen met kinderen 1

leukedingendoen.nl 1

Leukste deal 1

lezen 1

mamasites als oudersvannu 1

Museum jaarkaart 1

museumjaarkaart 1

Museumjaarkaart 1

Museumjaarkaart. Nl 1

museumjaarkaart.nl 1

Museumjaarkaary 1

Museumkaart 1

museumkaart.nl 1

Natuurmonumenten 1

Ner 1

nu.nl 1

Nvt 2

Oerrr 2

Op google zoeken 1

Op Google zoeken naar uitjes met kinderen 1

Optimel eurosparen 1

Ouders 1

Parken zelf 1

postcodeloterij 1

Pretparken of dierentuinen. 1

Regionale websites 1

Rotterdam pas 1

Rotterdampas 3

Site van act voor kids in stad die ik bezoek 1

Sites van speeltuinen pretparken enz 1

Sites van theaters 1

social deal 3

Social deal 1



Social Deal 3

Social deal of de site van de activiteit 1

Social deal spoordeelwinkel 1

socialdeal, websites van pretparken e.d. 1

speeltuinen 1

Spoordeelwinkel 1

Stipreizen, voordeeluitjes, actievandedag en uitjeskrant. 1

Ticketveiling 2

Tik.nl 1

Tja, geen idee 1

Tripper 1

Uit met de kids 1

Uit met kids 1

Uit met kinderen.nl 1

uitagenda 1

Uitagenda.nl 1

Uitinbrabant 1

uitje.nl 1

uitjes 1

Uitjes 2

uitjes in brabant 1

uitjes met kinderen 1

Uitjes met kinderen 1

Uitjes sites 2

uitjes.nl 3

Uitjes.nl 1

Uitmetkids 1

Uitmetkinderen 3

uitmetkinderen.nl 1

uitzinnig, kidsproof, pathe 1

vakantie veiling 1

Vakantieveiligen, Tripper, groupon 1

vakantieveilingen 1

Vakantieveilingen 1

VakantieVeilingen 1

vakantieveilingen, dagjeuit 1

VakantieVeilingen.nl of uitutrecht.nl maar meestal via google 1

van alles 2

van het park zelf 1

van leuke doen 1

Vanalles 1

verschillende fora 1

Vett 1

via een Google search 1

via google 2

Via google 1

Via Google 1

via google op onze omgeving of de omgeving waar je naartoe wil 1

Via Google zoeken 1

Via Google zoeken naar uitjes 1

vinden.nl 2

vvv 1

wat is er te doen, dit weekend ? 1

website van parken, dierentuinen etc. 1

websites van dierentuinen en speeltuinen 1

Websites van het uitje zelf 1

Websites van te bezoeken activiteiten 1

wegmetdekids.nl 1

www.dagjeweg.nl 1



Www.Google.nl 1

www.kidsproof.nl 1

www.nmm.nl 1

www.optimel.nl 1

www.weblogzwolle.nl 1

youtube 1

Zoek via google 1

zoek website 1

Zoeken op internet 1

Zoeken via google 1

Zoeken via Google 1

Aantal

Aktie van de dag 1

Anwb 1

ANWB 1

bol.com 1

Dagje uit 2

Dagjes uit 1

dagjeuit.nl 1

Dagjeuit.nl 2

dagjeweg.nl 1

De Plaatsnaam waar We heen willen dan kijken wat er te doen is. 1

Dierentuin 1

Eropuit 1

google 11

Google 31

Google of website van wat ik wil gaan bezoeken 1

Google op uitjes 1

Google social deal 1

Google, dagjeuitmetkinderen 1

Google.nl 1

https://www.anwb.nl/landvananwb/ 1

kermis.nu 1

leuke dingendoen.nl daagjeweg 1

Pathé 1

Pinterest 1

pretparken 1

roterdam uit kalender 1

sites van evenementen, speeltuinen e.d. zelf 1

social deals, vakatieveiling 1

Trip 1

Vakantieveiling 1

Vakantieveilingen 1

vvv.nl 1

watisertedoen.nl 1

You tube 1

Zoeken dagje weg 1

Zoekmachine 1

Aantal

blogs 1

Dragen en Voeden 1

Als u op zoek bent naar leuke activiteiten voor uw 6 tm 12 jarige kind, welke bronnen gebruikt u dan 

hiervoor om inspiratie op te doen? Websites bijvoorbeeld [Kind niet lid bibliotheek] 

Als u op zoek bent naar leuke activiteiten voor uw 6 tm 12 jarige kind, welke bronnen gebruikt u dan 

hiervoor om inspiratie op te doen? Forums en chatsites bijvoorbeeld  [Kind lid bibliotheek] 



Facebook 2

flair 1

Fok! 1

Grindr 1

Ouders van nu 1

ouders.nl 1

Oudervoornu 1

Viva forum 1

Aantal

google 4

Google 5

kinderen zelf 1

Kortingen 1

Mijn zoon zelf 1

museumkaart 1

Reclame 1

School 2

Via school 1

vrienden en kennissen 1

VVV kantoor 1

Aantal

google 2

Internet 1

internet, zelf zoeken 1

mijn eigen jeugd-ervaringen/herinneringen 1

Zijn school 1

Aantal

 Wij bepalen hoe of wat 1

18- en geen geweld, grof taalgebruik 1

Aan ons vragen 1

Account is begrenst op leeftijd 1

Account is ingesteld op gebruik door kinderen. Geen installatie van apps boven hun 

leeftijdscategorie is mogelijk

1

Account staat op ouders naam 1

Afspraken 1

Agressie 1

Agressiviteit, leeftijd 1

ale apps heeft hij toestemming voor nodig! 1

Alle leeftijden 1

alleen als het betrouwbaar is en geschikt voor kinderen 1

alleen kind vriendelijke apps 1

alleen te installeren door ouder(s) 1

alleen voor kinderen 1

Alleen voor kinderen 1

Alleen wij kunnen apps en games installeren 1

als het door school wordt gebruikt 1

als het geschikt s voor de leeftijd 1

Als het niet te eng is of boven bepaalde leeftijdsgrens 1

Als het van mij mag 1

Hanteert u bepaalde voorwaarden voor apps of games die op de smartphone of tablet worden 

geïnstalleerd? Ja namelijk [Kind lid bibliotheek] 

Als u op zoek bent naar leuke activiteiten voor uw 6 tm 12 jarige kind, welke bronnen gebruikt u dan 

hiervoor om inspiratie op te doen? Een andere bron namelijk [Kind lid bibliotheek] 

Als u op zoek bent naar leuke activiteiten voor uw 6 tm 12 jarige kind, welke bronnen gebruikt u dan 

hiervoor om inspiratie op te doen? Een andere bron namelijk [Kind niet lid bibliotheek] 



Als het voor kinderen is 1

Als ik akkoord ben. 1

Als ik ermee akkoord ga 1

als ik het goedkeur 1

Als ik het nuttig en verantwoord vind 1

als ik het passend vind voor zijn leeftijd en er überhaupt achter kan staan 1

Als ik weet wat 1

als ik ze als ouder geschikt acht voor mijn kind. 1

als ik ze gecontroleerd heb 1

als ik ze gezien heb 1

als ik ze goedgekeurd heb 1

als ik ze goedkeur 1

Als ik ze goedkeur 3

als leeftijd hoger geadviseerd wordt wil ik het eerst zelf beoordelen 1

als ouder bekijken wat het is en inhoud 1

Als ouder ze verifieert 1

als we het goed vinden 1

als wij als ouders deze geschikt vinden 1

als wij erbij zijn 1

als wij het geschikt vinden voor de kinderen, en niet te veel geheugen verbruikt 1

als ze geschikt zijn voor zijn leeftijd 1

als ze goedgekeurd worden door de ouders 1

Als ze kindvriendelijk zijn 1

Als ze niet te gewelddadig zijn 1

als ze toestemming krijgt 1

Altijd goedkeuring van papa 1

Apps mogen alleen met toestemming van ouders gedownload worden 1

Apps worden door mijzelf geïnstalleerd. Hij kan ze niet zelf installeren omdat ik dat heb 

geblokkeerd.

1

BARBIE 1

Bedoeld voor kinderen onder 18 1

Ben systeembeheerder van beroep dus alleen als pappa toestemming geeft 1

Bepaal ik 1

bepaal ikzelf 1

Bepalen wij 1

Bestemd voor haar leeftijd. Dus niet te eng bijv. 1

Bestemd voor kinderen. 1

betaalde apps of inloggen alleen in overleg 1

bij leeftijd passen 1

Boven de 18 zijn ze niet aan toe 1

Check door ouder 1

content voor leeftijd geschikt 1

Controle door ons 1

Controle door ouder 1

Dat beslis ik 1

dat er eerst toestemming gevraagd wordt. 1

Dat er toezicht bij is 1

Dat geen rare dingen zijn 1

Dat het een spelletje is voor hun leeftijd. Geen betaalde apps 1

dat het geen geld kost 1

dat het geen ongewenste zaken toont 1

Dat het klopt met zijn leeftijd 1

dat het niet gehackt kan worden en dat ze niks deelt via social media 1

dat het verantwoord is 1

Dat ik aanwezig ben 1

dat ik als ouder een wachtwoord in moet vullen als ze een game installeren 1

dat ik als ouder ze goedkeur 1

Dat ik bepaal 1

dat ik daarvoor toestemming geef 1



Dat ik eerst goedkeur 1

Dat ik ervan op de hoogte ben 1

Dat ik het geschikt vind voor hem 1

dat ik het goed keur 1

dat ik het goed vind 2

Dat ik het goed vind 1

Dat ik mee kan kijken 1

Dat ik mee kijk wat er wordt geïnstalleerd 1

dat ik precies weet wat er in de games en apps kan, mag en is 1

dat ik weet of het iets kost 1

dat ik weet wat ze installeren (ter goedkeuring / controle) 1

Dat ik weet welke 1

dat ik weet welke dat zijn 1

dat ik ze eerst controleer 1

dat ik ze eerst goedkeur 1

Dat ik ze ken en goedkeur 1

Dat ik ze kies 1

Dat ik ze zie 1

Dat ouders die installeren 1

dat wij als ouders ze eerst toestemming gegeven heb en gezien heeft 1

dat wij als ouders ze geschikt vinden, wij installeren de apps ook. 1

Dat wij het een goede app vinden 1

dat wij het weten 1

Dat wij mee kijken 1

dat wij ze als ouders goedkeuren (kind heeft apple id niet) 1

dat wij ze goedkeuren 1

dat ze eerst gecontroleerd worden door mij. 1

Dat ze er niet d egels dag op zitten 1

Dat ze geschikt zijn voor hun leeftijd 1

DAT ZE GOED ZONDER VIRUS 1

dat ze gratis zijn en verantwoord 1

Dat ze het eerst aan ons vraagt 1

Dat ze het eerst vraagt 1

dat ze het eerst vraagt. 1

Dat ze kunnen uitleggen wat het spelletje doet en of het geschikt is voor hun leeftijd. 1

Dat ze passen bij de leeftijd 1

Dat ze toestemming veagen 1

Dat ze veilig zijn 1

dat ze verantwoord zijn 1

Dat ze voor zijn leeftijd zijn 1

dat ze wel voor hem geschikt zijn qua leeftijd. 1

de mijne 1

Die gratis zijn, hier wordt dan ook toezicht op gehouden. 1

die ik akkoord vind 1

Die van mij en vader 1

Die worden samen bekeken 1

dit doe ikzelf 1

Doe ik zelf, ze kijkt alleen YouTube 1

Doen wij 1

door goedkeuring van de ouder 1

Door mii of zijn moeder 1

door mij 1

Door mij 2

Door mij goedgekeurd via het Google kinder account / Google Play ouderlijk toezicht. 1

Door mijn man of mij 1

Door mijzelf 1

Door ons als ouders 1



Door ons persoonlijk gekeurd 1

Educatief en toestemming van mij 1

Education 1

Eerst door mij bekeken 1

eerst goedkeuring 1

Eerst laten goedkeuren door mij 1

Eerst met ouder 1

eerst moet hij/zij toestemming vragen 1

Eerst overleg 1

Eerst overleggen 1

Eerst samen bekijken 1

Eerst toestemming aan ons vragen 1

Eerst toestemming vragen. 1

Eerst vrageb 1

eerst vragen 1

Eerst vragen 1

Eerst vragen of ze een bepaalde app mag en de voorwaarde van die apps accepteer ik zelf, 

zodat ze niet per ongeluk betaalde apps doet

1

Eerst zelf kijken 1

eerste vragen 1

Er moet onder mijn toezicht ingelogd worden 1

Er zit een kinderslot op, dus datgene wat er op komt gaat in overleg 1

Geen 1

Geen 18+ Apps 1

Geen aanstootgevende dingen 1

geen agressieve games 1

Geen apps en games. 1

Geen apps voor m Hij is pas 6 1

Geen gekkigheid. 1

Geen gevecht 1

Geen geweld 3

Geen geweld e.d. en geen in-app aankopen 1

Geen geweld en geen kosten 1

Geen geweld en verkeerd taalgebruik 1

Geen geweld of grof taalgebruik en schermtijd 1

Geen geweld of iets wat niet geschikt is voor de leeftijd 1

geen geweld spelletjes 1

Geen geweld, 1

geen geweld, geen sex en moeten educatief zijn 1

geen geweld, ouder toestemming 1

Geen geweldadige / bloederige games 1

Geen geweldadige games 1

geen hele agressieve games en / of apps 1

geen idee 1

Geen idee 1

geen moord, geen geesten/zombies, geen vloeken 1

Geen ongeschikte inhoud voor kinderen 1

geen porno, geweld 1

geen sex 1

Geen sex en geweld 1

Geen sex of geweld bevatten 1

Geen vechten 1

Geen vechtspellen of met monsters 1

geen verborgen ingame aankopen 1

geschikt is 1

geschikt voor de leeftijd 1

Geschikt voor de leeftijd 1

geschikt voor kids, tijdbeperking 1

Geschikt voor kinderen 1



geschikt voor leeftijd 1

Geschikt voor leeftijd 5

Geschikt voor leeftijd en geen online chatfuncties 1

Geschikt voor leeftijd en gratis 1

Geschikt voor leeftijd van mijn kind. Juist gebruik van de apps 1

geschikt voor leeftijd, app of game erbij = app of game eraf, inhoudelijk beoordeeld...... 1

Geschikt voor zijn leeftijd 2

Geschikt voor zijn leeftijd en wij als ouders willen kunnen zien of deze geschikt zijn 1

Geschikt voor zijn leeftijd, weinig geweld 1

geschiktheid 1

Geschiktheid 1

Geweld  en leeftijd 1

geweld, onrust, verslaving vermijdend 1

Goed keuren 1

goedkeuring 1

Goedkeuring 1

goedkeuring door ons 1

goedkeuring door ouders 1

goedkeuring ouder 1

Goedkeuring ouders 1

goedkeuring van mij (wachtwoord) 1

Goedkeuring van ouder 1

Gratis 1

gratis en door mij goedgekeurd 1

Gratis en geen geweld 1

Gratis en hoort bij zijn leeftijd 1

Gratis en ik moet ze goedkeuren 1

gratis en passend bij de leeftijd van mijn dochter 1

Gratis, leeftijd gebonden 1

Heb geen geïnstalleerde apps en games 1

Het is gepast voor de leeftijd, geen geweld, profiel is niet openbaar 1

Het moet geschikt zijn voor de leeftijd 1

het moet geschikt zijn voor kinderen en de app wordt door een ouder geinstalleerd 1

Hij mag het wel zelf bepalen maar alleen de games die geschikt zijn voor zijn leeftijd. 1

hij vraagt of liever: hij meldt het even aan mij, zodat ik kan kijken of het niet rare inhoud kan 

bevatten.

1

hij vraagt ons als ouders 1

Hoge waardering. Inhoud van de app 1

Ik 1

Ik bekijk eerst of ik het wel geschikt vind 1

Ik bepaal 1

Ik bepaal welke 2

Ik bepaal, zij heeft geen wachtwoord 1

ik bepaal/zoek ze zelf 1

Ik check altijd wat er op gezet wordt. Mag ook geen geld kosten. 1

Ik check eerst 1

Ik check of het passend is 1

Ik check ze 1

Ik controleer eerst wat voor app het is. Ze kan ze er niet zelf opzetten. De tablet vraagt om 

een wachtwoord en die weet ze niet.

1

ik doe het 2

Ik geef toegang 1

Ik heb er een wachtwoord op gezet zodat alleen ik apps kan downloaden op de tablet 1

Ik heb geen tablet 1



ik heb het wachtwoord, zo houd ik controle 1

Ik het overzicht wil houden 1

Ik installeer de apps zelf. 1

ik installeer geen apps voor de kids 1

Ik installeer ze 2

IK installeer ze zelf. 1

Ik kies 1

ik kies de apps en bepaal wat mijn kind te zien krijgt 1

Ik kies ze 1

Ik kies ze uit voor hem 1

Ik kies ze zelf 1

Ik kijk er eerst naar 1

Ik kijk mee 2

Ik kijk mee of het geschikt is 1

Ik kijk welke apps ze download 1

Ik maak gebruik van family link 1

ik moet altijd zien 1

Ik moet apps eerst goedkeuren 1

ik moet erbij zijn 1

ik moet kunnen zien waar hij mee bezig is, 1

Ik moet ze goed keuren, beveiligde modus 1

ik moet ze goedkeuren 2

Ik moet zien wat ze gaan doen en ze moeten toestemming vragen. 1

ik of mijn man moeten ze goedkeuren. 1

Ik screen ze eerst 1

Ik weet welke 1

ik wil eerst weten wat het is, welke leeftijd je moet hebben en ik bekijk filmpjes erover op 

youtube

1

Ik wil graag weten wat ze download 1

ik wil weten of ze geschikt zijn 1

Ik wil ze eerst zelf beoordelen 1

Ik wil ze eerst zelf checken 1

Ik zet ze erop 1

in de gaten houden wat ze installeren 1

In overleg 1

In overleg aansluiten bij leeftijd 1

in overleg met mij 1

In overleg met ons als ouders 1

In overleg met ouders 1

In overleg, meestal games, en van Youtube zie ik wat hij doet, hij zit op mijn account 1

indien akkoord van papa of mama 1

indien wij vinden dat het geschikt is 1

Inhoud 1

installeren wij als ouders 1

Is het velig 1

juiste leeftijd; mag niet altijd gamen 1

Kan alleen geïnstalleerd worden door de vader of moeder 1

Kan niet zelf kiezen of kopen 1

kind vriendelijk 1

Kind vriendelijk 1

Kinderbeveiliging 1

Kinderen spelletjes 1

kindvriendelijk 1

Kindvriendelijk 7

kindvriendelijk en geen geweld 1

Kindvriendelijke 1

Kindvriendelijkheid 1

Kosten en of wel geschikt voor haar 1



leeftijd 1

Leeftijd 6

Leeftijd en educatief 1

Leeftijd en geweld 1

Leeftijd en gratis en content 1

leeftijd en relevantie 1

Leeftijd gebonden 1

Leeftijd gebonden en veiligheid 1

leeftijd gebondne 1

leeftijd gerelateerd 1

Leeftijd gerelateerd 1

leeftijd geschikt, geen geweld 1

Leeftijd geschikt, geen kosten 1

Leeftijd grens 2

Leeftijd, agressie 1

Leeftijd, altijd toestemming vd ouders 1

Leeftijdgebonden 1

Leeftijdgebonden en taalgebruik 1

Leeftijds gebonden 1

Leeftijds gebonfen 1

Leeftijdscategorie 1

Leeftijdseis 1

Leeftijdsgebonden 1

leeftijdsgrens 1

leeftijdsgrens ingesteld 1

Leeftijdsgrens tot 12 jaar 1

Leeftijdsgroep 2

Leeftijdsgroep en overleg 1

Leeftijdsindicatie is bepalend 1

Leeftijdsindicatie, geweld 1

Leeftijdsrestrictie 1

leeftijdsristrictie 1

Leeftijdsvergrendeling 1

Leerspelletjes, kostenloos 1

Leerzaam zijn 1

leerzaam, geen vechtspellen. 1

Mama en papa beslissen 1

Max 1 uur per dag 1

Maximaal 30 minuten per dag 1

Meekijken 1

Met goed keuring van pa en ma 1

met onze toestemming 1

met toestemming 1

Met toestemming 1

met toestemming van de ouders 1

Met toestemming van de ouders 1

met toestemming van een ouder 1

Mijn eigen voorwaarden 1

Mijn goedkeuring 2

Mijn goedkeuring,  leerzaam 1

mijn man controleert dat 1

mijn toestemming 1

Mijn toestemming 1

mijn toestemming. 1

Mijn toezicht 1

mijn voorwaarden 1

Mijn voorwaarden 1

Moet passen bij zijn leeftijd 1

moet veilig zijn en voor minderjarigen 1



moet verantwoord zijn 1

moeten gratis zijn 1

Mogen geen volwassen sites zijn 1

Na controle door mij 1

Na controle van een van de ouders 1

Na controle van ouders 1

Na goedkeuring 3

na goedkeuring van ons 1

Na mijn controle 1

na overleg met ons als ouders wordt besloten of deze wel of niet geinstalleerd mag worden 1

Na overleg ouder 1

Nadat ik het heb goed gekeurd 1

Niet gewelddadige en uitlokkende games en maar ongeveer 1 uur per dag 1

Niet grof en geweld vrij 1

Niet te duur zijn 1

niet te geweldadig 1

niet te geweweldadig of eng 1

Niet te lang 1

Niet te vaak gebruiken en leeftijdsgebonden. 1

Niet te vaak spelen en of het geschikt is 1

Niet van toepassing, geen apps en games voor de kinderen geïnstalleerd 1

niet verslavend, leeftijd categorie etc 1

Noodzaak 1

nvt 1

of deze geschikt is voor zijn leeftijd 1

of het geschikt is 1

Of het geschikt is voor kinderen 1

of het kindvriendelijk is 1

Of ik dat goed vind 1

of ik het nuttig vind 1

Of ik ze acceptabel vind 1

Of ik ze als ouder goedkeur 1

Of wij t geschikt vinden 1

of wij ze leuk en geschikt vinden 1

of ze geschikt zijn voor de leeftijd 1

Of ze geschikt zijn voor zijn leeftijd 1

of ze leeftijdsgeschikt en kindvriendelijk zijn 1

Of ze qua leeftijd geschikt zijn 1

Onder onze toezicht 1

onder toezicht 1

Onder toezicht 1

Onder toezicht mag hij spelen 1

ongeschikte apps kan hij automatisch niet openen 1

Onze 1

onze (ouders) voorwaarden 1

onze goedkeuring 1

onze voorwaarden 1

onze voorwaarden.geen gewelt 1

Op de laptop een wachtwoord, 1

Op geweld etc... 1

Ouder weet ervan 1

Ouderlijk inzicht erin 1

Ouderlijk toezicht 2

Ouderlijk toezicht via een app 1

Ouderlijke toezicht 1

ouders bekijken of het kind vriendelijk is 1

Ouders bepalen 1

Ouders beslissen 1



Ouders geven toestemming 1

ouders moeten het goedvinden 1

overleg 1

Overleg 2

Overleg met mij 1

Overleg met ons 1

overleg met ouders 1

Papa of mama installeert 1

parent filter 1

Passend bij de leeftijd 1

Pegi 9, ouderlijk toezicht, geen geweld 1

peppa pig 1

pg 10 1

Samen bekeken 1

Tijd limiet en kind vriendelijk 1

toegestaan 1

Toestemming 1

Toestemming aan ouders vragen 1

toestemming door ouders 1

toestemming en alleen op leeftijd 1

Toestemming nodig 1

Toestemming ouders 1

Toestemming van mij 1

Toestemming van mij nodig 1

Toestemming van ons 1

Toestemming van ouders 1

Toestemming van oudrr 1

toestemming via apple familie account 1

toestemming vragen 1

toestemming vragen aan ouders 1

toestemming vragen en daarna beslis ik of ik de app/game installeer 1

toestemming, ik wil weten wat ze downloaden 1

Toezicht 3

Un kijkt 1

veilig 3

Veilig en nuet te veel games 1

Veilig. Gratis. Verantwoord. 1

Verantwoordelijk 1

Verschillende 1

via Google Family 1

Via mijn account 1

via ouderlijk toezicht (IOS / apple) 1

vind het niet fij als me kind porno ziet 1

voor de juiste leeftijd, gratis, enz 1

Voor haar leeftijd en persoonlijkheid geschikt 1

Voor kids tot +12 1

voor kinderen 1

Voor kinderen 1

Voor kinderen onder 12 1

Vriendelijk 1

waar geen geweld in voorkomt en spellen voor boven de 12 jaar 1

Waar geen rare dingen in komen 1

Wachtwoord dus toestemming van ouder 1

Wanneer ik ze goedkeur 1

Wat ik goed vind 1

Wat wij goed vinden 1

we controleren 1

we houden het wel in de gaten wat ze er zo nu en dan op hebben staan. 1

we kiezen en downloaden ze samen. 1



We kijken eerst zelf 1

Weet ik even niet uit mijn hoofd 1

weinig tot geen geweld, passend bij leeftijd, geen heksen 1

Welke geschikt zijn 1

welke ik geschikt vind 1

Weten welke en wanneer ze er op gaan. Mag niet te vaak. 1

Wii moeten het goedkeuren 1

Wij als ouders installeren dit. 1

wij als ouders kijken eerst of de app geschikt is 1

Wij bekijken de app eerst en dan mag die app op de tablet. 1

Wij bepalen de apps. 1

Wij bepalen wat er op komt, kunnen ze niet zelf. 1

wij bepalen welke apps erop komen te staan 1

Wij beslissen 1

Wij checken en keuren dit 1

Wij controleren elke app (download) vooraf. 1

wij controleren ze 1

Wij hebben een filter Qustodio en wij bepalen of iets voor zijn leeftijd passend is 1

Wij kiezen ze 1

Wij kijken of het mag 1

Wij moeten ze geschikt vinden 1

Wij ouders kijken eerst of het wat is 1

Wij stellen dit samen in 1

Wij toestemming geven 1

Wij zetten ze erop en ze moeten geschikt zijn voor zijn leeftijd 1

wij zoeken ze uit 1

worden door ons gecontroleerd 1

Worden gescreend 1

YouTube kids 1

ze geschikt zijn en gratis 1

Ze laten het zien 1

Ze moeten alles vragen voordat het mag. En soms mag het niet. 1

Ze moeten eerst goed keuring hebben van mij of mijn vrouw voordat ze iets instaleren. 1

Ze moeten geschikt zijn 1

ze moeten geschikt zijn voor kinderen en gratis zijn 1

Ze moeten kindvriendelijk zijn 1

ze passend zijn bij de leeftijd 1

Ze vraagt t 1

Zijn leeftijd is 1

zo lang het voor kinderen is 1

Zonder geweld 1

zonder geweld, speels, educatief 1

Aantal

aard 1

alleen als ik toestemming heb gegeven 1

Alleen kindvriendelijke apps 1

als ik als ouder niet mag weten wat er op staat gaat het eraf 1

Als ik het goed vind 1

Als ik vind dat ze geschikt zijn 1

Als ik ze goedkeur 1

als papa en mama het goedvinden 1

Als wij als ouders het oké hebben bevonden 1

als ze niet grof, of sexueel getint zijn. ook vloeken e.d. dulden wij als ouders niet 1

apps die geschikt zijn voor zijn leeftijd 1

Code 1

Hanteert u bepaalde voorwaarden voor apps of games die op de smartphone of tablet worden 

geïnstalleerd? Ja namelijk [Kind niet lid bibliotheek] 



controleren op geweldadigheid / taalgebruik 1

dat ik weet wat ze doet 1

dat ik ze installeer en dus weet wat er op de i-Pad staat. 1

Dat wij ze erop zetten en controleren 1

Dat ze geschikt zijn voor hem. Ik beoordeel dat zelf of zijn vader als hij daar is. 1

dat ze leerzaam moeten zijn en er mag niet in geschoten worden 1

Dat ze verantwoord zijn 1

dat zich gedraag 1

Die van mij 1

die waar ik toestemming voor geef, duh 1

die wij als ouders goedkeuren 1

Dmv een pincode 1

Door mijn man gecontroleerd 1

Door ouders 1

Educatief en geschikt voor de leeftijd 1

Enkel wanneer dezs geschikt zijn voor leeftijd. 1

gecontroleerd door pappa of mamma 1

Geen eng beeldmateriaal, geweld of naaktheid. En niet langer dan een half uur. 1

Geen geweld 1

Geen geweld of seksueel getinte dingen 1

Geen geweld, schieten etc 1

geen vijandige spellen 1

geen vriendenlijst of chat mogelijkheden, geen abonnement mogelijkheden, geen 

persoonlijke gegevens invullen

1

Geschikt voor de leeftijd 1

Geschikt voor een 9 jarige. 1

geschikt voor leeftijd 1

goedkeuring 1

Goedkeuring 1

Graag weten welke app ze willen 1

i.o., afhankelijlk vd game. geen gewelddadige games/geen bloed/schieten/etc. 1

Ik check of ik de app geschikt vind voor zijn leeftijd 1

Ik controleer op voorhand 1

Ik controleer ze 1

ik controleer ze vantevoren 1

ik downlous deze 1

Ik inhstalleer ze 1

Ik kies ze zelf uit 1

Ik kijk eerst of de apps geschikt zijn. 1

Ik kijk zelf wat voor een app het is en of deze geschikt is. 1

ik let daar op en installeer ze 1

Ik moet ze goedkeuren 1

ik wil eerst kijken wat het is 1

ik wil het weten 1

Ik wil weten welke 1

ik ze goedkeur 1

Kies ik zelf uit 1

kindertube 1

Kindproof 1

Kindvriendelijk 1

kindvriendelijk, geen geweld, geen vloeken, geen seksuele beelden 1

Kindvriendelijke 1

Kosten, en welke leeftijd 1

kosten, inhoud app bespreken 1

leeftijd 1

Leeftijd 2

leeftijd gebonden 1

Leeftijd gebonden 1

Leeftijd gerelateerd 1

Leeftijd gericht en educatief 1



Leeftijd geschikt 1

leeftijdgebonden en het moet educatief zijn 1

Leeftijdgrens onder 12 jaar en controle via ander apparaat. 1

Mer toezicht 1

Mij 1

Mijn toestemming 1

Na mijn goedkeuring 1

Na toestemming 1

Na toestemming van ons 1

Niet telang 1

Niet teveel apps en alles gaat in overleg 1

of het mag 1

Op leeftijd 1

oudertoestemming 1

Parent control is on 1

Passend bij de leeftijd 1

Paswoord ter beveiliging, ik bekijk de spellen eerst voordat deze worden gedownload 1

Qua leeftijd 1

Te veel geweld laten we niet toe 1

Tijd 1

Toestemming 1

toestemming ouders 1

Toestemming van ouders 1

toestemming vragen 1

toezicht 1

toezicht en reviews 1

Toezicht van ouders 1

Vaste tijden per dag meer ouderlijk toezicht 1

Vooraf toestemming aan ouders vragen 1

Wanneer ik het goed keur 1

Welke wij goed vinden 1

Wij(ouders) zetten de games erop 1

Wil weten wat ze doet 1

Wordt uitsluitend door een ouder gedaan 1

ze moeten leerzaam zijn. 1

Zonder geweld 1

Aantal

Audiologisch centrum 1

Door hun taalgebruik te vergelijken met leeftijdsgenoten 1

Ggd 1

kinderarts 1

Online 1

school 1

School 1

vmbo 1

Aantal

BSO e.d. 1

de basisschool waar mijn kind op school zit 1

Ongeveer alle instanties die op enige manier bezig zijn mrt kinderen, breed en verantwoord 

dan he

1

Bij welke organisaties verwacht u informatie te kunnen krijgen over de taalontwikkeling van kinderen? 

Anders namelijk [Kind niet lid bibliotheek] 

Bij welke organisaties verwacht u informatie te kunnen krijgen over de taalontwikkeling van kinderen? 

Anders namelijk [Kind lid bibliotheek] 



Aantal

boeken voor spreekbeurt 1

computers 1

internet 1

Spelletjes voor de ontwikkeling 1

Ze hebben bieb op school daar is alleen boeken 1

Aantal

Heel veel informatie over kinderboeken in de computer 1

Aantal

Boeken uitzoeken 1

Alleen zijn boeken halen en inleveren. Wij hebben een kleine dorpsbibliotheek die 

bovenstaande activiteiten niet aanbied.

1

Bieb is op school dus alleen boeken uitzoeken met de klas 1

boek lenen 1

Boek lenen 1

boek uitlenen om te lezen 1

Boek zoeken om mee naar huis te nemen 1

boeken halen 2

Boeken halen 2

boeken lenen 3

boeken LENEN 1

Boeken lenen 7

boeken lenen voor thuis 1

Boeken lenen, gereserveerde boeken ophalen 1

boeken lenen, om mee naar huis te nemen 1

boeken meenemen om thuis te lezen 1

boeken ophalen 1

Boeken ophalen 2

Boeken ophalen/terug brengen 1

Boeken ruilen voor thuis te lezen 1

boeken uitkiezen om te lenen 1

boeken uitzoeken 1

Boeken uitzoeken 3

Boeken uitzoeken die hem leuk lijken te lezen 1

boeken uitzoeken om te lenen 1

boeken uitzoeken om te lezen 1

Boeken uitzoeken om thuis te lezen 1

boeken uitzoeken om thuis te lezen. 1

Boeken uitzoeken om thuis te lezen... 1

boeken uitzoeken voor thuis 1

boeken zoeken 1

Boeken zoeken 1

Boeken zoeken om mee te nemen 1

boeken zoeken voor thuis 1

boeken zoeken, informatie zoeken, kijken wat er allemaal is 1

een boek halen 1

Iets nuttigen in het café 1

Leesboek uitzoeken 1

leesboek zoeken 1

Leesboeken zoeken 1

nieuw boek uit zoeken, tijdschrift lezen 1

nieuwe boeken uitzoeken 1

Wat doet uw kind zoal in de bibliotheek? Anders namelijk [Kind lid bibliotheek] 

Wat biedt de bibliotheek bij u in de buurt volgens u aan voor kinderen van 6 tm 12 jaar? Anders 

namelijk [Kind niet lid bibliotheek] 

Wat biedt de bibliotheek bij u in de buurt volgens u aan voor kinderen van 6 tm 12 jaar? Anders 

namelijk [Kind lid bibliotheek] 



Rondkijken 1

Stripboeken/ boeken lenen 1

Tijdschriften lezen 1

tijdschriften lezen (zoals de Goal of quest junior) 1

Weinig, ik krijg ‘m moeilijk geïnteresseerd in boeken. Dus hij loopt er maar een beetje rond 

en wij als ouders proberen ‘m te motiveren.

1

Aantal

Achter me aan drentelen en bij alles vragen wat ik die en waarom, heel lollig en irri zo nu en 

dan

1

Boeken uitzoeken 1

informatie zoeken 1

Niets, ze komt er zelden 1

Aantal

Als het toevallig zo uit komt 1

boek lenen 1

Boek uitkiezen 1

boeken lenen 2

Boeken lenen 2

boeken te lenen 1

dat mijn kind veilig daar aankomt, en weer veilig thuis komt 1

Dat ze zelf boeken kan kiezen om te lenen 1

Mijn dochter heeft dyslexie dus het is belangrijk om veel te lezen 1

Nieuwe boeken uitzoeken 1

Om andere boeken te halen dan thuis 1

om boeken te lenen 2

Om hem te helpen met uitkiezen van boeken die hij misschien leuk vindt 1

Om te helpen met uitzoeken van een geschikt boek . 1

Om te zien welke (geschikte) boeken er zijn, of bijgekomen zijn. 1

omdat de bibliotheek te ver weg is en ik mij kind daar naar toe breng 1

Praktisch. We zijn samen in de buurt 1

Samen boeken voor hem uitzoeken 1

Voor school 1

Aantal

Ik vind het erg belangrijk hem de waarde, niet in euro’s, van boeken bij te brengen. Papieren 

boeken zijn al op retour en dat vind ik zooo jammer voor kinderen ook.

1

ze gaan vanuit school 1

Aantal

Boeken op voorrad 1

Dat ze onder schooltijden met de school terecht kunnen 1

De mogelijkheid om boeken uit andere bibliotheken te bestellen zodat er meer variatie in een 

kleine dorpsbibliotheek die is.

1

De thematafels 1

Gewoon diverse boeken hebben 1

gratis uitlenen en lidmaatschap 1

groter assortiment 1

iets met social media 1

Langere en uitgebreiderde openingstijden 1

Leuke inrichting, werkplekken creeeren, rustige lees/werkplekken, tijdschrifttafel 1

Welke van de onderstaande zaken moet de bibliotheek aanbieden zodat uw kind (vaker) naar de 

bibliotheek gaat? Anders namelijk [Kind lid bibliotheek] 

Als u met uw kind naar de bibliotheek gaat, wat zijn dan voor u de belangrijkste redenen daarvoor? 

Anders namelijk [Kind lid bibliotheek] 

Als u met uw kind naar de bibliotheek gaat, wat zijn dan voor u de belangrijkste redenen daarvoor? 

Anders namelijk [Kind niet lid bibliotheek] 

Wat doet uw kind zoal in de bibliotheek? Anders namelijk [Kind niet lid bibliotheek] 



Makkelijker zelfstandig boeken zoeken 1

Meer keuze 1

Mogelijkheden boeken in te leveren buiten openingstijden 1

niets, alles is er al 1

overzichtelijk/ duidelijk maken( niet door elkaar zetten voor kinderen met Autisme stoornis) 1

stilte ruimte, waarin het dan ook werkelijk rustig is (fluisteren) en waarin er beperkingen 

opgelegd worden wanneer er zich lawaai gaat ontstaan, wat anderen kinderen uit hun 

element haalt!

1

Aantal

boeken bezorgen 1

Een plekje voor ze om te kunnen doen waar ze willen doen, geen hangplek ofzo hoor, maar 

werkplekken waar geen ouders zijn maar enkel kinderen

1

gratis lidmaatschap 1

gratis, want het is toch zo verschrikkelijk goed voor kinderen en o wee als je het niet doet, 

dat is kindermishandeling etc.?!

1

in de buurt zijn gevestigd 1

Luisterboeken 1

niet nodig. School biedt boeken aan. 1

Open in avonduren zodat we samen kunnen gaan 1

Aantal

aantrekkelijke abonnementstarieven 1

als het gratis is 1

andere activiteiten zoals goede films vertonen 1

deze informatie zoek ik online 1

dichter in de buurt een locatie aanbieden. Nu eerst een reis maken om er te komen. ben wel 

echt een lezer, dus een groot aanbod zou fijn zijn.

1

Duidelijke wegwijzer 1

Een gratis abonnement en recent aanbod 1

een ouder/opvoed-cafe waarbij ouders elkaar ontmoeten 1

Er is genoeg voor mij 1

Geen interesse 1

Geen kostten 1

gewoon boeken en ebooks 1

goede recente boeken, mag ook e-books zijn. 1

Goedkoper abonnement. 1

goedkoper lidmaatschap 1

goedkoper maken 1

Gratis 3

Gratis abonnement 2

Gratis lidmaatschap 1

gratis of goedkoper, want door de prijs twijfel ik elk jaar of ik wil lid zal blijven 1

Gratis pas voor volwassenen 1

Heb er geen tijd voor 1

Hiervoor ga ik niet naar de bieb 1

Iets met vakantie 1

Ik ga al.graag zonder xtra s 1

Ik ga er echt heen om boeken te lenen voor mijn kinderen. Als ik zelf meer zou lezen en 

minder ongelezen boeken thuis in de kast had staan dan zou ik er voor mezelf ook wel heen 

willen gaan.

1

Ik ga niet. 1

Ik koop boeken vaak tweedehans, goedkoop 1

Ik koop ieder boek zelf en voeg dat toe aan mijn collectie (3000+ boeken) 1

Wat zou de bibliotheek moeten aanbieden zodat u (vaker) voor uzelf naar de bibliotheek zou gaan (info 

over kinderen)? Anders namelijk [Kind lid bibliotheek] 

Welke van de onderstaande zaken moet de bibliotheek aanbieden zodat uw kind (vaker) naar de 

bibliotheek gaat? Anders namelijk [Kind niet lid bibliotheek] 



Ik lees zelf geen boeken 1

Ik vind de bieb te duur 1

Ikzelf ga 3 keer in de week, dus voor meer; mijn eigen slaapkamer in de bieb 1

in de avonduren open zijn. 1

Is niet afhankelijk van de bibliotheek, ligt aan mezelf 1

Lezen 1

meer boeken voor volwassenen (nu heel kleine selectie) 1

Minder duur met het abonnement 1

niet, ik koop meestal mijn boeken of downloead ze voor mijn e-book 1

Niet,ik ga graag naar de bieb 1

Niets van dit alles, ik werk zelf in het onderwijs en heb voldoende kennis 1

Niets, ik ben geen lezer, nooit geweest en ik verwacht het ook niet in de toekomst 1

Niets, ik vind het niet fris om boeken te lezen die door heel veel andere mensen al aangeraakt 

zijn.

1

Oudere boeken aanbieden 1

Prijs 1

Prijzen voor de bibliotheek verlagen en dat je boeken langer mag lenen. 1

Ruime keuze boeken. 1

Ruimere openingstijden. Goedkoper abonnement 1

stripboeken 1

tijd 1

tijd is bij het probleem... 1

Voorstellingen schrijverbezoeken 1

Werk in boekhandel dus lees via deze wegboeken 1

Aantal

dichterbij huis 1

geen tijd druk ik wil lezen wanneer ik zin heb en niet binnen een bepaalde tijd het boek uit 

moeten hebben omdat het terug moet

1

Gratis zijn 1

Ik vind het zo al prachtig, niet teveel veranderen. De bieb is een rustige boeken(!) oase, toch 1

Meer boeken en meer boeken van vroeger 1

Niets, ik heb een Kobo abonnement en download mijn boeken. 1

Open in avonduren zodat we samen kunnen gaan 1

PC gerelateerd. 1

Waarom naar de bibliotheek gaan als we beschikken over het Internet? 1

Wat meer samenwerking met scholen zoeken 1

Aantal

Bestaande Aanbod is goed en voldiende 1

Abonnementen voor e-books en fysieke boeken splitsen. Om onbeperkt e-books te kunnen 

lenen moet ik nu een uitgebreid compleet (en naar mijn mening te duur) abonnement 

afsluiten.

1

Alleen boeken is voor mij voldoende. 1

andere talen 1

Betere inrichting 1

Bieb gratis maken 1

Boeken voor volwassenen met dislectie. 1

Budget 1

Een gratis abonnement 1

En goedkoper abonnement 1

Wat zou de bibliotheek moeten aanbieden zodat u (vaker) voor uzelf naar de bibliotheek zou gaan 

(losstaand van kinderen)? Anders namelijk [Kind lid bibliotheek] 

Wat zou de bibliotheek moeten aanbieden zodat u (vaker) voor uzelf naar de bibliotheek zou gaan (info 

over kinderen)? Anders namelijk [Kind niet lid bibliotheek] 



Eventueel kunnen lenen van een e-reader 1

Geen interesse in Boeke 1

goedkoper 1

Goedkoper maken 3

Goedkopere lidmaatschap 1

gratis 1

Gratis 2

Gratis boeken lenen 1

gratis lidmaatschap 1

Gratis of goedkoop abonnement 1

Gratis pas voor volwassenen 1

Idem. Heb er geen tijd voor zelf 1

ik ga al regelmatig naar de bibliotheek 1

Ik ga niet 1

Informatie avonden 1

Is niet afhankelijk van de bibliotheek, ligt aan mezelf 1

Lager abonnementsgeld 1

Lagere prijs, nu vind ik het te duur 1

leentijd verlengen 1

Meer aanbod op mijn lievelingsgenre 1

Niets, ik lees geen boeken 1

Niets. Ik koop graag mijn eigen boeken, geen behoefte aan een lidmaatschap 1

Openwerkplek computers wifi printers 1

Oudere boeken welke niet meer te koop zijn beschikbaar hebben 1

Prijs goedkoper 1

Ruimere openingstijden, meer nieuwe ebooks 1

weer een beetje betaalbaar worden 1

Werk boekhandel dus lees via deze weg boeken 1

ze hoeven niet iets anders te doen; ze doen veel. 1

zie vorig antwoord 1

Zie vorig antwoord 1

Aantal

Goedkoper worden. 1

Ik moet er speciaal voor gaan, te ver om te fietsen dus zit altijd met betaald parkeren. Vanuit 

huis digitaal is makkelijker

1

Aantal

 de bibliotheek is dicht gegaan, de andere bibliotheek is iets te ver weg. 1

Alle boeken kun je digitaal lezen 1

Alles is te vinden op internet 1

alles staat op internet en veel boeken en strips thuis 1

Bereikbaarheid houdt het tegen. Het is een stukje rijden en lastig met parkeren, dan moet je 

er echt tijd ervoor inplannen. Er wordt veel tijd in sport gestoken waardoor we al veel 

onderweg zijn.

1

Bibliotheek is niet meer in ons dorp en mijn kind houdt niet van lezen 1

Bibliotheek is verhuist van locatie. Moeten weer lid worden 1

Bibliotheek weg bezuinigt 1

Bij hun moeder wel lid 1

Broer is lid 1

Dat leeft niet meer zo bij de kinderen. De wereld ligt op het internet helaas. 1

De basisschool waar hij op zit heeft een eigen bioscoop 1

de drijfveer is niet sterk genoeg 1

Duur 1

Kunt u aangeven wat de reden is dat uw kind geen lid is van de bibliotheek? [Kind niet lid bibliotheek] 

Wat zou de bibliotheek moeten aanbieden zodat u (vaker) voor uzelf naar de bibliotheek zou gaan 

(losstaand van kinderen)? Anders namelijk [Kind niet lid bibliotheek] 



Eigen boeken 1

euro's! 1

Ga er zelf ook niet heen 1

Gedoe met inlever data, boetes, en altijd kans hebben om beschuldigt te worden voor 

andermans beschadigingen.

Persoonlijke gegevens moeten opgeven zonder privacybescherming, alles word bijgehouden 

en dat hoeft van mij niet.

Ik koop bijna alles zelf voor mij en mijn kind.

1

Geen behoeften aan 1

geen bibliotheek in de buurt 1

Geen bibliotheek in de buurt 1

Geen echte bibliotheek in het dorp.... 1

Geen goeie reden 1

Geen interesse 1

Geen interesse denk ik 1

geen interesse in lenen van boeken 1

geen intresse 1

Geen tijd 1

Geen zin 1

Gratus bieken via school 1

grote afstand bibliotheek 1

Heeft te weinig interesse in boeken en lezen 1

Hij heeft geen behoefte aan boeken lezen 1

Hij houdt absoluut niet van lezen. 1

Hij is net gesloten in ons dorp 1

Hij kan nog niet lezen en dat ligt ook moeilijk omdat hij op speciaal onderwijs zit en grote 

achterstand heeft.

1

hij leent boeken via ons lidmaatschap 1

Hij leest te weinig 1

Hij wil niet lezen, en als het moet voor bijv. school dan kopen we een boek 1

Ik ben al lid, dus hij leent wel boeken op mijn naam 1

Ik heb boeken genoeg 1

ik koop de boeken 1

Ik koop de boeken voor mijn kind en krijg ze van familie. 1

ik koop zelf boeken, hij is nog te jong om zelf naar de bieb te gaan, mijn oudste van 13 is 

wel zelf lid.

1

Ik leen ze op mijn pas 1

Ik neem die boeken voor hem mee die hij wil lezen. 1

Is geen geld voor 1

Is niet bij ons in de buurt 1

Is niet in de buurt en alles is online te vinden 1

Is niet veel zaaks hier 1

Jongste is verstandelijk gehandicapt en maakt boeken kapot 1

Kind kan nog niet lezen. 1

Koop de boeken zelf 1

Kopen liever boeken 1

kopen regelmatig een nieuw boek en verkopen de oudere boeken weer door 1

kopen zelf boeken 1

Kosten 1

Krijgt boeken 1

Kunnen boeken lenen op school 1

Leen de boeken voor mijn kind 1

Leent boeken op de basis school 1

Leest boeken van de organisatie zwerfboek 1

Leest elke dag op school.

En koop boeken

1

leest te weinig 1

leest toch niet 1

Lezen is niet een hobby 1



lezen niet 1

Mijn kinderen halen hun boeken bij de bibliotheek op school. 1

Mijn vrouw is lid. 1

Moeder is lid en neemt boeken voor kinderen mee. 1

Moet haar nog lid maken 1

Moet ik nog doen 1

Net abonnement opgezegd. Zelf groot abbonement. Dus leent boeken op mij  pas 1

Niet nodig 1

niet over nagedacht/ geen interesse

internet

1

nog geen tijd voor genomen maar gaat wel gebeuren 1

nog niet aan toe gekomen 1

Nog niet eerder over nagedacht 1

Nog niet opgegeven 1

nooit ter sprake gekomen 1

Omdat ik dat regel voor hem, hij kan wel op mijn naam af en toe zelf mee en dan kiest hij 

zelf uit, maar hij is nog niet zo oud dat hij helemaal zelfstandig door de bieb hobbelt

1

omdat ze zelf heel veel boeken heeft 1

Op school is een bieb 1

op school is er een bibliotheek 1

Op school is er een bibliotheek. 1

Reeds via school geregeld. 1

School leent boeken uit en kopen een boek indien nodig. 1

Schoolbibliotheek volstaat 1

te duur 1

Te duur en te ver weg van woonadres en slechte openingstijden na werktijd 1

Te veel gedoe, tijd druk om een boek binnen een bepaalde tijd te lezen en terug te brengen is 

niet leuk

1

te ver gesitueerd 1

te ver verwijderd van huis 1

Te ver weg, slecht bereikbaar 1

Teveel gedoe, te ver van huis en parkeer kosten voor auto bij bieb en biebboeken vind ik vies 

idee omdat veel mensen ze vast hebben.

1

Vanuit school gaan ze naar de bibliotheek 1

Vergat de boeken altijd terug te brengen 1

via een andere persoon komen we wel binnen

we kijken ook veel op internet

1

Via school 1

Was wel lid, maar nu niet meer door tijdgebrek 1

We denken er nog over na 1

We halen boeken bij de ruilwinkel, dat is net zoiets 1

we hebben een bibliotheek in onze christelijke gemeente waarbij wij zijn aangesloten. 1

We hebben hier geen behoefte aan 1

We hebben zelf erg veel boeken. 1

We hebben zelf genoeg boeken 1

We hebben zelf heel veel boeken thuis 1

We hebben zelf ontzettend veel boeken 1

We kopen altijd boeken 1

we kopen zelf boeken 1

We kopen zelf boeken. 1

We zijn net verhuisd en daarom nog geen lid geworden van de bieb in de nieuwe gemeente 1

weet niet 1

Weinig aanbod in ons dorp 1

Wel geweest maar niet rendabel 1

wel geweest, naar ze leest toch niet! 1

Wij kopen of lenen vaak boeken. 1



Wij kopen regelmatig samen boeken 1

Wij kopen zelf boeken en ruilen onderling met kennissen 1

wij lezen te weinig boeken en bieb is te ver weg 1

Wilde we toevallig deze week doen ;) omdat het idd beter is voor de ontwikkeling 1

Ze krijgt op school boeken mee van de bibliotheek op school 1

Ze leest niet veel 1

ze maakt er geen gebruik van 1

ze willen niet lezen, elke keer een drama 1

Zelf geen zin gehad 1

Zelf heel veel boeken 1

Zij hebben een bibliotheek op school 1

Aantal

1 x met school is hij geweest , niet vaker omdat de bieb hier werd verbouwd 1

Achter de tablet is leuker 1

andere bezigheden 1

Andere dingen 1

Bibliotheek is weg 1

Bibliotheek niet in de buurt 1

Bibliotheek op school bezocht 1

Bibliotheek ver weg, lastig parkeren 1

bieb op schook 1

Bieb zit niet in eigen woonplaats. 1

Boek lezen doet hij gemiddeld maand over. 1

Boek wat hij wil is nooit op voorraad 1

Boeken gekocht 1

boeken gekregen om te lezen 1

boeken waren nog niet uit dus vaak verlengt 1

boeken worden vaak in de avond gehaald en dan is het bedtijd 1

De bibliotheek hier is niet zo groot. 1

De bibliotheek zit in een dorp naastgelegen dat van ons. De bibliotheek op school heeft een 

samenwerking met de bibliotheek in het andere dorp, waardoor mijn kind niet naar de echte 

bibliotheek hoeft te gaan.

1

De bibliotheek zit ver weg 1

De kinderen lezen ook boeken via school en tijdschriften 1

De openingstijden zijn erg beperkt, hierdoor komt het vaak niet uit om te gaan. De bieb is 

ook niet in de buurt.

1

Dooie zijn dyslexie geen enkele interesse. Wordt graag voorgelezen maar wil niet zelf 

uitzoeken. Moet ook al veel lees huiswerk maken voor dyslexie begeleiding

1

Door verjaardagen, rommelmarkt en boekenacties bij tankstation Total heeft mijn kind 

genoeg boeken thuis

1

Door ziekte 1

Druk bezig met school 1

Drukke periode. We gaan verhuizen naar een plek op loopafstand van de bieb. Dan wil ik er 

elke week heen met mijn vijf kinderen. Daar kijken ze erg naar uit

1

Drukte laat thuis opvang vermoeidheid 1

een paar keer per jaar maar dan wel veel boeken 1

Er is ook een bibliotheek op school en we kopen veel boeken of krijg ze van anderen. Eens 

per jaar is er ook een boekenmarkt op school waarbij ze hun eigen oude boeken kunnen 

verkopen en tegelijk een voorraad nieuwe kunne kopen

1

Er worden veel boeken zelf gekocht of worden cadeau gekregen. 1

er zijn veel andere dingen die de voorkeur hebben boven lezen 1

Er zijn weinig boeken beschikbaar in onze bibliotheek voor kinderen. 1

Even minder interesse 1

Gaat als het nodig is voor school 1

Gaat vooral alleen als hij een boekbespreking heeft 1

Gee idee 1

geen behoefte aan meer boeken lenen 1

Kunt u aangeven waarom uw kind de afgelopen 12 maanden niet (vaak) naar de bibliotheek is geweest? 

[Kind lid bibliotheek] 



Geen boek nodig 2

Geen interesse 3

Geen interesse en veel boeken thuis en op e-reader 1

Geen interesse in lezen. 1

Geen specifieke reden 1

geen spreekbeuren meer boeeken te laat inleveren 1

Geen tijd 1

Geen tijd , veel andere dingen gedaan 1

Geen tijd gehad 

Niet aan gedacht

Ik leen de boeken voor mijn kind

1

Geen tijd, niet aan gedacht 1

Geen zzin in lezen 1

Google 1

Groep 8 en amper tot niet nodig geweest. 1

Hangt af van de leesinteresse op dat moment 1

Hebben ook op school een bibliotheek 1

Hebben thuis veel boeken en schoolbieb 1

heeft andere interesses gekregen 1

Heeft en krijgt genoeg leesmateriaal 1

heeft er alleen gebruik van gemaakt tijdens werkstuk en boekbespreking van school.

soms ook boek geleend van iemand

1

Heeft hekel aan lezen 1

Heeft niet zo veel interesse zelf te lezen. 1

Heeft veel boeken gekregen 1

Heeft veel boeken thuis 1

heeft zelf heel veel boeken 1

Heel veel. bhoeken gekregen 1

het gaat in vlaggen, soms iedere week een boek en dan weer een tijd niet 1

Hij (12jr) heeft minder interesse voor lezen. Vroeger toen hij 7/8 jaar was gingen we een paar 

keer per maand naar de bieb en verslond hij boeken. Nu ligt zijn interesse bij het gamen.

1

Hij geeft daar niets om. Als we boeken voor hem halen, dan doen  wij als ouders dat. 1

Hij heeft moeite met prikkelverwerking. Nu is de bibliotheek rustig maar vaak zoekt mijn 

partner zelf boeken uit voor hem.

1

hij heeft zelf nog boeken gekregen die hij leest 1

Hij heeft zelf nog veel boeken om te lezen 1

Hij heeft zelf veel boeken en games en daarnaast is veel informatie online te vinden 1

Hij houdt er niet van 1

Hij houdt niet van lezen 1

Hij is niet zo toegankelijk meer als vroeger 1

Hij is wel lid van de bib maar maakt er eigenlijk geen gebruik van. Ik neem af en toe wel een 

boek voor hem mee, hij leest wel de Donald Duck en pockets daarvan (heeft abonnement)

1

Hij koopt zijn eigen leesboeken 1

hij krijgt nu boeken van school 1

Hij leest ebooks en andere informatie vind hij op het internet 1

hij leest niet als het niet hoeft 1

Hij leest niet graag 1

Hij leest niet veel en de school heeft een schoolbiep 1

Hij leest niet zelfstandig 1

Hij leest niet zo graag 1

Hij luistert veel luisterboeken via passend lezen ivm dyslexie 1

Hij neemt het maximaal aantal boeken mee en houd ze dan ook de maximaal aantal weken 1

Hij vind lezen niet l euk 1



Hij vind lezen niet leuk

Gamen is veel meer van deze tijd

Te veel huiswerk

1

Hij vind lezen niet leuk 1

Hij was zijn pasje kwijt, een nieuw pasje aanvragen kost geld. Nog geen tijd gehad om dit te 

regelen. Daarnaast kopen we veel boeken voor hem, meestal bij de kringloopwinkel.

1

Hij zit in de brugklas van havo/vwo en heeft bijna geen tijd meer om te lezen 1

Hij zoekt meerendeel op via internet als hij informatie zoekt. Voor de vakanties zoekt hij 

boeken in de bieb om te lezen.

1

houd niet van lezen 1

Ik haal de boeken voor hem 1

ik haal zelf de boeken voor ze 1

Ik heb een hele stapel kinderboeken gekocht, daar heeft ze voorlopig genoeg aan. 1

Ik heb niet altijd tijd voor een bezoek aan de bibliotheek 1

ik heb vaak de boeken al 1

ik heb zelf geen tijd gehad 1

Is een biblotheek waar je alleen de boeken ophaalt/terug brengt 1

Is net begonnen met lezen op school 1

is verweg,en zij vindt het niet leuk om alleen te gaan. 1

Is zo uitgekomen 1

Kind is druk met andere dingen en bovendien heeft hij nog heel boeken zelf. Er is niet altijd 

reden om boeken te lenen

1

Kind is slechtziend, hij leest en luistert boeken via Passend Lezen / Superboek. 1

komt er alleen als ze nu iets voor school nodig heeft 1

koop ook zelf boeken 1

Koopt regelmatig boeken 1

Kopen boeken en als hij uit is op marktplaats 1

Krijgen boeken mee van school 1

Krijgen veel op school en thuis 1

Krijgt boeken vanuit school die hij moet lezen 1

Leent ook  keken van vrienden 1

leent ook boeken via de schoolbibliotheek 1

lees alleen voor opdrachten van school 1

leest boeken van school 1

Leest eigen boeken 1

Leest meer op de reader 1

Leest niet zo snel en niet zo veel 1

Leest vaak ebooks en hebben zelf tig boeken 1

Lezen vind ze niet leuk 1

meer boeken gekocht en boeken geleend bij de bibliotheek op school 1

Meer online bezig en de geleende boeken moeten weer terug en dat is vaak grootste 

probleem

1

meestal gaat hij met zn oma er naar toe, maar is nu nog niet geweest 1

Meestal reserveert ze boeken die dan door moeder worden opgehaald 1

meestal zijn de boeken 6 weken geldig, we halen de maximaal aantal boeken en dan gaan we 

niet regelmatig en we hebben daarnaast heel veel boeken.

1

Mijn kind gaat voornamelijk naar de bibliotheek op school. 1

Mijn kind heeft door zijn dyslexie een hekel aan lezen. In verband me een schoolopdracht 

heeft hij onlangs een luisterboek geluisterd.

1

mijn kind heeft dyslexie en leest daarom niet echt graag 1

Mijn kind heeft net als de andere last van Dyslexie, en leest heel moeilijk, op school zijn ze 

wel bezig met kijken of ze hem kunnen stimuleren. Als hij  bij mij is lezen we wel samen hij 

een blz, en ik. En lees hem ook voor . De frequentie is niet altijd elke dag dat hij bij mij is. 

Soms ben ik er wel te moe voor. VAnuit school en zelf ook achter gekomen dat hij graag 

dingen "weetjes" van You Tube haalt. Als we het huidige boek uit hebben. Ga ik wel kijken in 

de bieb naar dit soort boeken

1

Mijn kind heeft nog heel veel boeken thuis die ze nog gaat lezen.

Voorraad boeken genoeg.

1



Mijn kind heeft zware dyslexie en vind lezen echt niet leuk. Ondanks zijn beperking, doet hij 

het enorm goed op school. Hij haalt mooie cijfers, zelfs voor vakken als Nederlands en 

Wiskunde. Daarvoor gebruikt hij geen extra hulpmiddelen, er valt aan hem eigenlijk niet te 

merken dat hij dyslexie heeft.

Hij mag van ons daarom in zijn vrije tijd chillen en hoeft niet naar de bibliotheek als hij dat 

niet wilt.

1

Mijn kind krijgt minder interesse in lezen. 1

Mijn kind leest niet graag 1

mijn kind leest niet graag en gaat naar schoolbibliotheek 1

mijn kind vind lezen niet leuk 1

Mijn kind vindt lezen niet zo leuk thuis. Op school echter wel, als hij klaar is met zijn school 

werk

1

Mijn zoon heeft en krijgt veel boeken 1

Moeder brengt de boeken mee. 1

Moeder haalt na reservering 1

mooi weer speelt buiten en heeft boeken van school mee 1

Niet echt geinteresseerd 1

niet meer nodig 1

Niet vaak een boek geleend 1

Niet zo veel interesse 1

Nog geen lid is 1

nog voldoende boeken over om te lezen 1

om boeken te lenen 1

om boeken te zoeken voor spreekbeurten, boekbesprekingen, boeken voor zijn 

leeftijdsklasse zoeken

1

Omdat het kind op school ook boeken kan lenen en zij veel boeken heeft gekregen via 

spaaracties (tankstation) etc. Ook is de bieb een tijdje dicht geweest ivm verbouwing.

1

Omdat hij er zelf geen zin in had 1

Omdat hij met sporten, leren voor school en lezen (thuis) van Kidsweek en stripboeken bezig 

is.

1

omdat hij op school ook een bibliotheek heeft 1

Omdat ik geen tijd had. 1

Omdat ik genoeg boeken thuis heb 1

Omdat veel via internet te vinden is 1

Omdat we thuis zelf heel veel boeken hebben 1

Omdat we zelf beschikken over een flinke boekenverzameling 1

Omdat wij veel eigen gekochte boeken hebben thuis. 1

Omdat ze boeken gekregen heeft van en die eerst gelezen heeft. 1

Omdat ze niet van lezen houdt en ik vaker een boek koop dan leen 1

Omdat ze te druk op school  was 1

Omdat zij zelf boeken voor haar verjaardag heeft gevraagd en heeft gekregen 1

Onhandige openingstijden 1

Onze bibliotheek is veranderd in een leeswinkel, waardoor het fysieke aanbod erg schaars is 

geworden en een bibliotheek bezoek lang niet zo aangenaam is als het was.

1

op school is tegenwoordig een eigen bibliotheek, daar lezen ze op school boeken uit, tevens 

is er een boekenkast met zwerfboeken, daar kunnen ze boeken uit halen om mee naar huis te 

nemen

1

Op school ook eigen bibliotheek 1

overgang brugklas, weinig tijd 1

Paar keer geweest 1

school heeft ook een bibliotheek, waardoor noodzaak/behoefte lager is 1

te druk met het laatste schooljaar en bovendien zat boeken gekocht op de boekenmarkt op 

school om te kunnen lezen

1

te druk met school 1

Te druk met sporten 1

te ver weg 1

Thuis al veel boeken liggen 1



thuis zat boeken 1

Tijd 1

Tijdgebrek, genoeg boeken in huis. 1

Tijdgebrek. 

Bieb is geopend op werkdagen tot vijf uur.

Vaak zijn de kinderen dan op school/bso/clubjes en werken wij zelf op deze tijden.

Toen de bieb 'vroeger' ook s avonds en op zaterdag open was kwamen wij er wel maandelijks.

1

twee werkende ouders en voor oppas te ver weg 1

Vaak haalt mijn vrouw de boeken voor de kids 1

veel boeken gekocht of gekregen 1

veel boeken gekregen 1

Veel boeken thuis 1

Veel eigen boeken 1

Veel info wordt via internet verkregen en daardoor minder uit boeken 1

Veel leesboeken voor verjaardag gehad 1

Veel met sport bezig. Zeker in het voorjaar/zomer. 1

Veel op internet gezocht en boeken van haar zus geleent 1

Ver van huis 1

Ver weg en er komt een biebbus bij school 1

Verlengen boek via internet en heeft e reader 1

Vind lezen niet zo interessant 1

Voor boeken kan hij gemakkelijker bij de bibliotheek op school terecht.

Hier wordt dan ook regelmatig gebruik van gemaakt.

1

Voor een boekbespreking of spreekbeurt 1

Voor spreekbeurten 1

Was niet nodig 1

Wat is niet vaak? Een paar keer per jaar vind ik voldoende. Hij gaat later nog vaak genoeg de 

bieb zien voor zijn studie. Jonge kinderen. Moeten lekker spelen

1

we gaan wanneer we kunnen en dat is niet altijd met alle kinderen 1

We gebruiken in de vakantie digibieb. Mijn jongste zoon houdt niet van lezen... 1

We halen vaak boeken op rommelmarkten 1

we hebben  zelf veel leesboeken 1

We hebben alleen een bieb in de buurt die weinig kinderboeken heeft staan. Boeken die 

reserveert komen allemaal gedruppeld binnen.

1

We hebben een aantal boeken rhuis en houden de boeken vam de bieb vaak vrij lang in huis 1

We hebben genoeg in huis 1

We hebben ook veel boeken en stripboeken in huis. 1

We hebben thuis best wel wat verschillende soorten boeken liggen. 1

We hebben thuis nog boeken of boeken aangeschaft 1

We hebben veel kinderboeken thuis die we lezen. 1

we hebben zelf heel veel boeken 1

We hebben zelf heel veel boeken en krijgen ook regelmatig boeken van familie en vrienden. 1

We hebben zelf nog wat boeken thuis 1

We hebben zelf veel boeken via rommelmarkt gekocht 1

we hebben zelf veel boeken voor hem gekocht die hij graag leest en nog niet in de 

bibliotheek te leen zijn

1

We kopen altijd boeken 1

We kopen boeken meestal zelf 1

We kopen de leesboeken die hij voor school moet lezen of hij leent ze van zijn oudere broer 1

We kopen ongeveer 3 kinderboeken per maand en hebben een aardige kinderboeken collectie 

opgebouwd in de loop der jaren.

1

we kopen vaak boeken voor hem, en hij leest boeken van school 1

We lenen vaak een hele stapel boeken waar we weken mee vooruit kunnen. We gaan (nog) 

niet naar de biblotheek voor andere activiteiten.

1

we lenen via de bibliotheek-app en momenteel wordt er veel uit de boekenkast van oudere 

broer/zus gelezen

1

We moeten met de auto erheen 1



We vaker boeken kochten omdat zijn genre niet te lenen meer is 1

we vergeten het vaak! 1

We zijn een tijdje wat minder naar de bieb geweest omdat we thuis veel boeken hebben en de 

boeken die we dan leenden erg weinig aandacht kregen. We houden ze nu vaak twee 

leenperiodes, dus zes weken in totaal, en dan komen we er wel wat minder.

1

Weinig interesse 1

Weinig tijd 1

Weinig tijd. 

Zelf boeken aangeschaft om te lezen.

1

Wel geweest 1

Werkstuk 1

Wij hebben en kopen zelf veel boeken 1

Wij hebben veel kinder boeken thuis liggen van de Total aktie met tanken krijg je die 1

Wij hebben zelf heel veel boeken 1

Wij lenen de boeken meestal 2x (1x verlengen), dus ze komen wel regelmatig nieuwe boeken 

uitzoeken maar minder vaak dan 1x per maand

1

Ze gaat voor boeken naar de schoolbibliotheek 1

ze gingen eerder nog wel eens maar de laatste paar jaar komen ze er niet meer... 1

Ze haat lezen 1

ze hebben nog genoeg eigen gekochte boeken te lezen 1

Ze hebben zelf boeken gekocht 1

Ze hebben zelf veel boeken die voorgelezen worden. En interesse is wat minder vanuit hun. 

Gaan liever buiten spelen

1

Ze heeft boeken gekocht 1

Ze heeft veel bpeken gekregen om te lezen 1

Ze heeft zelf een hoop leesboeken liggen en voor haar spreekbeurt ging ze naar de 

bibliotheek en voor haar werkstuk ook

1

Ze heeft zelf heel veel leuke boeken om te lezen 1

Ze heeft zelf veel boeken thuis gekregen die ze nog wil lezen. 1

ze houdt niet van lezen 1

Ze kan nu goed lezen en ze vindt het leuk, eerder nog niet. 1

ze leest ook tijdschriften voor kinderen en boeken uit de schoolbibliotheek 1

ze leest volop op school en leent veel boeken van haar nicht 1

Ze maakt gebruik van de bibliotheek op school 1

zelf boeken gekocht 1

Zelf boeken of via ruilboek 1

ziek geweest 1

zit in de brugklas, druk genoeg met andere dingen 1

zit liever op smartphone en ipad 1

Aantal

We komen op een andere manier aan boeken. 1

afstand 1

Alleen met school 1

Ben geen lid 1

Bereikbaarheid en tijd 1

Bieb op school 1

Boek nodig voor leeskring 1

Daar is geen aanleiding voor geweest 1

die ene keer was met school. wij gaan zelf niet want het is te ver 1

Druk met sport 1

Een keer met school 1

Gaan met de klas heen 1

geen aanleiding 1

Geen behoefte 1

Kunt u aangeven waarom uw kind de afgelopen 12 maanden niet (vaak) naar de bibliotheek is geweest? 

[Kind niet lid bibliotheek] 



Geen behoefte aan 1

geen behoefte, kunnen het wel aanbieden, maar is niet haar interesse 1

geen bibliotheek in de buurt 1

Geen idee 1

Geen interesse 1

Geen lid 5

Geen lid en geen aanbod 1

geen tijd 1

geen tijd voor genomen en ik heb zelf boeken thuis 1

geen tijd, ik werk zelf 5 dagen in de week 1

heb ik al beantwoord

geen interesse/aanmoediging

1

Heeft nog voldoende boeken om te lezen 1

Heeft weinig interesse in boeken. 1

Heel veel eigen boeken 1

Hij is niet lid 1

Hij was nog niet lid 1

Ik kom daar ook nooit en zit niet bij ons op het dorp 1

Ik kom er nooit 1

ik koop de boeken 1

Ik neem voor hem de boeken mee. 1

is geen lid 1

Is met spelen en andere dingen bezig 1

Is niet bij ons in de buurt 1

Is niet in de buurt 1

Kan boeken via school lenen 1

Ken geen bibliotheek in de buurt. Boeken kopen we zelf. 1

kijken voor informatie 1

koopt haar boeken in winkel 1

koopt vaak tweedehands boeken van marktplaats 1

Kopen liever boeken 1

lees vorige vraag maar 1

Leest heel weinig 1

Leest op school 1

leest te weinig 1

niet lid 1

niet nodig 1

Niet nodig 3

Omdat er op school een bibliotheek is 1

Omdat hij absoluut niet van lezen houdt. 1

Omdat hij geen lid is. 1

Omdat hij niet lid is en boeken van mij krijgt. 1

Omdat ik boeken koop en niet huur 1

Omdat we geen lid zijn en op school een bibliotheek hebben 1

Omdat we zelf heel veel boeken hebben 1

omdat wij de boeken kopen die ons kind leuk vind 1

omdat wij zelf boeken kopen. 1

Omdat wij zelf voor boeken zorgen. Dan wel gekocht of geleend. 1

omdat ze zelf veel boeken heeft 1

Omdat zij boeken download 1

Slecht bereikbaar 1

te ver van huis gelegen 1

te ver weg 1

Teveel gedoe  om er te komen, teveel gedoe om te zorgen dat boeken op tijd terug moeten, 

parkeer kosten zit ik ook  niet op te wachten.

1

thuis genoeg leesmateriaal 1

veel op internet te vinden. Heeft op dit moment geen nut 1

Via school krijgen ze boeken 1

We waren alleen wezen kijken of het er leuk is. 1



We zijn geen lid 1

we zijn niet lid 1

wij hebben een eigen bibliotheek van de kerkelijke gemeente, daar komt ze een paar keer per 

jaar (ook niet zoveel dus )

1

Wij huren/kopen geen boeken bij de bieb. 1

Wij vinden lezen belangrijk en zien daar ook dagelijks op toe, maar buiten spelen en sporten 

ook .. dus lezen is voor de avond en buiten spelen op de dag ( bieb uren zijn overdag )

1

Wij zijn niet lid 1

willen ze niet 1

Ze gaan met school en omdat ze geen lid van de bibliotheek zijn 1

ze heeft er geen interesse in 1

Ze kan de boeken op school krijgen 1

Zie antwoord vorige vraag 1

zie eerdere antw 1

Zie hiervoor, niet rendabel 1

Zie voorgaand antwoord 1

Zij hebben een bibliotheek op school 1

zijn buitenmensen,geen interesse,niet nodig gehad 1

Zijn geen lid 1

Zijn geen lid en geen behoefte aan 1

Zijn geen lid. 1

Aantal

Ze hebben een grote kinderafdeling waar altijd wat te doen is. 1

 Veel diversiteit aan boeken 1

Aanbod en service 1

Aanbod is zeer divers. Mijn zoon vindt er altijd wat hij leuk vind 1

actueel, netjes, gewoon goed 1

Alle onderwerpen en soorten boeken zijn er wel te vinden van leeftijd geschikt tot categorie 

en het is overzichtelijk zoeken.

1

alles is duidelijk 1

Alles is er en er ouds oog voor het kind 1

Alles is verkrijgbaar 1

Alles op het gebied van lezen is te krijgen; boeken, stripboeken, documentatie, dvd, 

spelletjes etc.

Uitgebreid assortiment

Recente materialen

1

Alles te lenen 1

Alles te vinden wat mijn kinderen leuk vinden. 1

alles wat een kind nodig heeft om zich te ontwikkelen, wordt aangeboden 1

als een boek er niet is kun je het reserveren envaak is het er dan snel 1

altijd hulp en groot aantal boeken 1

Altijd voldoende boeken op voorraad en informatief 1

Altijd wel wat leuks te vinden 1

Assortiment is niet altijd heel actueel 1

Boeken 1

boeken genoeg voor hun leeftijd 1

Boeken voor kinderen in alle leeftijdsgroepen. 1

Boekjes op allerlei gebied gewoon voor ontspanning maar ook themas die in de opvoeding te 

pas komen en je op eenvoudige wijze samen met je ki d voor kunt lezen

1

breed aanbod voor kinderen. 1

Breed aanbod, veel te ontdekken via de wereld van boeken. 1

Breed assortiment aan boeken en activiteiten 1

Breed assortiment, fijne gezellige uitstraling, chillhoek waar de kids kunnen zitten om te 

lezen

1

U vindt het aanbod van de bibliotheek voor uw kind (zeer) goed. Kunt u uw antwoord toelichten? [Kind 

lid bibliotheek] 



breed scala aan boeken over verschillende onderwerpen 1

Centrale OBA Amsterdam heeft heel veel 1

Daar kan hij meer lezen en lenen 1

Dan leren ze meer 1

de bibliotheek bied alles aan 1

de bibliotheek hier op het platteland is nogal verouderd, zou wat moderner kunnen 1

De bibliotheek is groot en ze hebben veel aanbod. 1

de bibliotheek zit niet bij ons in de wijk, waardoor we echt gericht gaan om boeken te lenen. 

We komen niet voor activiteiten. Aanbod boeken is goed.

1

De bieb in Almere heeft alles te bieden wat een kind nodig heeft. 1

De dichtsbijzijne bibliotheek is niet zo heel groot. Het is dus vooral vol 1

De inrichting is leuk. Er is genoeg te doen. Er is genoeg keus qua boeken. 1

De keuze is meer dan voldoende. 1

De nieuwe in Kerkrade is zeer modern en uitgebreid, dat vind ze leuk. 1

De sfeer is fijn, er zijn veel boeken en het is leuk ingericht. Er is echter niet heel veel te 

beleven voor kinderen.

1

Denk dat er wel keuze is 1

Divers en voldoende boeken 1

Diverse mogelijkheden 1

door met andere bibliotheken samen te werken zijn er veel verschillende boeken beschikbaar. 1

Door wat er allemaal geregeld wordt voor de kinderen in een echte bibliotheek en ook de 

hulpvragen die je hebt in een bibliotheek worden goed behandeld en beantwoord.

1

Doordat de bibliotheek niet groot is is het aanbod ook beperkt. En aangezien hij de meeste 

boeken, voor zijn leeftijd,  al gelezen heeft vind ik het jammer dat het beperkt is. Maar de 

boeken die ze aanbieden vind ik goed, bij elk soort kind passende boeken.

1

Dorp is bibliotheek klein. Bij de andere dorp groter 1

Duidelijke keuzes in boeken ect. 1

Educatief. Sociaal. Assortiment. 1

Een behoorlijk uitgebreide bibliotheek. Nu nog puur voor plezier, maar er zijn ook genoeg 

boeken voor bv een spreekbeurt in de toekomst.

1

een wereld van informatie 1

Er een goede aanbod van de boeken 1

Er is  genoeg keuze van wat zij leuk vindt. 1

er is altijd wat te vinden tot nu toe 1

Er is áltijd wel wat te vinden 1

Er is een behoorlijk aanbod aan boeken, alhoewel ze nu alles wat zij leuk vindt wel gelezen 

heeft. Café is altijd een hit, computer was dat ook, maar nu heeft ze een telefoon.

1

Er is een behoorlijk aanbod en ook divers. Dat lijkt me een vereiste voor een goed aanbod. 1

Er is een groot aanbod in de bibliotheek. Via de computer kan je boeken vinden en evt. ook al 

vooraf reserveren.

1

Er is een groot aanbod van boeken en de bibliotheek heeft een vol programma met 

activiteiten voor kinderen.

1

Er is een leuke kinderboeken afdeling ook voor kinderen die moeilijk kunnen lezen 1

Er is een mooie bibliotheek met alles erop en eraan in het centrum. In het winkelcentrum is 

een goede depedance em er is een bibliotheekbus. Dus alle facaliteiten voor handen met 

vriendelijke mensen  die je behulpzaam zijn

1

Er is een ruim aanbod van wetenschappelijke literatuur op niveau van mijn kind. 1

Er is een ruime keuze aan boeken en spullen 1

er is een zeer ruim assortiment boeken, 1

Er is een zeer ruime keus aan boeken 1

Er is genoeg aanbod en activiteiten 1

Er is genoeg keus voor mijn kinderen waar ze uit kunnen kiezen en worden goed geholpen 

als ze wat zoeken

1

Er is genoeg keuze en anders kunnen we ook nog naar de hoofdvestiging 1

Er is genoeg keuze en het is er netjes 1

Er is genoeg keuze in alle leeftijdscategorien en men biedt goede hulp. 1



Er is genoeg keuze kwa boeken en veel films 1

Er is genoeg te dien 1

Er is genoeg te kiezen voor kinderen 1

Er is genoeg te vinden waar mijn kind plezier mee kan hebben 1

Er is genoeg variatie en boeken die hem aanspreken. Dat hij niet zo veel zin heeft is jammer, 

maar ligt niet aan de bieb.

1

Er is heel veel keus 1

er is heel veel maar op het gebied van dyslexie nog niet erg veel 1

Er is hulp, rust, overzicht, sfeer en overvloed aan boeken 1

er is keuze genoeg 1

Er is redelijk veel te vinden per leeftijds categorie. 1

Er is ruime keuze aan kinderboeken en dvd's 1

Er is specifiek een stelling voor zijn leeftijd. Het is veilig en hij kan op ontdekking gaan 1

er is vanalles 1

Er is veel info te krijgen 1

Er is veel keus 2

er is veel keus en is leuk 1

Er is veel keus voor de boeken die mijn kind interessant en leuk vind om te lezen. 1

Er is veel keus. Je kunt de boeken reserveren. 

Er zijn computers beschikbaar. 

Ook zijn er voorlees activiteiten.

1

Er is veel te bieden voor kinderen 1

er is veel te lezen 1

Er is veel variatie 1

Er is veel variatie in boeken. 1

Er is voldoende keus aan boeken voor kids en volwassenen 1

er is voldoende te vinden wat boeken betreft 1

Er is voor alle leeftijden wat te vinden, van a tot z 1

er is zat kweus 1

Er staan echt heeeel veel boeken 1

Er staan genoeg geschikte boeken. 1

Er staan voldoende verschillende boeken 1

er worden bijv ook programmeerlessen gegeven en coaching voor volwassenen. het is een 

soort pleisterplaats.

1

Er worden elke woensdag kinderactiviteiten aangeboden. Daarnaast veel verschillende 

boeken, veel keuzen. Ook soms evenementen.

1

er worden niet veel activiteiten georganiseerd en het aanbod boeken is redelijk 1

Er wordt veel georganiseerd 1

er zijn boek voor het niveau van mijn kind 1

Er zijn diverse mogelijkheden ben er weleens geweest 1

Er zijn erg veel activiteiten te doen, niet alleen maar een boek zoeken en lenen. Voor deze 

leeftijd is er net even wat minder aanbod in activiteiten

1

Er zijn genoeg boeken om uit te kiezen. 1

Er zijn genoeg boeken te vinden voor elke leeftijd 1

Er zijn genoeg boeken voor zijn leeftijd en nivo 1

Er zijn genoeg zaken te zien en te doen waar mijn zoontje blij van wordt. Erg fijn! 1

Er zijn heel veel boeken op alle niveaus. Dat is heel handig met een kind dat heel snel leest en 

een ontwikkelingsvoorsprong heeft.

1

er zijn leuke boeken voor haar 1

Er zijn meer dan genoeg boeken 1

Er zijn veel activiteiten die helpen om de intellectualiteit van kinderen te ontwikkelen 1

Er zijn veel activiteiten. Tijdens de culturele week biedt de bibliotheek ook leuke activiteiten. 

Er is veel keuze. Het probleem is dat er geen bibliotheek in ons dorp is waardoor zij pas 

alleen naar de bibliotheek mag als zij op de middelbare school zit. Anders is het te ver weg.

1

Er zijn veel boeken van veel verschillende onderwerpen 1



Er zijn veel boeken, leuk ingericht, gericht op haar leesniveau, ze kunnen daar leuk zitten, 

goede hulp, zit cafeetje in de bieb om wat te drinken/eten

1

er zijn veel kinderboeken 1

Er zijn veel soorten boeken en me kind vind het leuk om boeken te huren 1

Er zijn vele boeken. Maar een leuke is moeilijk te vinden. 1

Er zijn voldoende activiteiten voor mijn kind 1

Er zijn voldoende boeken die ze leuk vindt en die bij haar leeftijd passen. 1

Er zijn voldoende boeken om uit te kiezen. 1

Er zijn voldoende boeken, ik vind de indeling (op thema ipv op alfabetische volgorde) 

onoverzichtelijk.

1

Er zijn voldoende leuke kinderboeken voor mijn kind en er is genoeg ruimte om te zitten 1

Er zijn voldoende verschillende boeken waaruit hij kan kiezen 1

Er zijn voor elke leeftijdscategorie boeken in diverse onderwerpen. 1

Er zijn zoveel oeuke boeken en er komen elke keer nieuwe boeken bij 1

Erg behulpzaam personeel, ruime sortering terwijl we in een klein dorp wonen, leuke 

activiteiten

1

Ervzijn voldoende boeken voor een 10 jarige 1

Geeb 1

geen toelichting 1

Genoeg aanbod 1

Genoeg aanbod qua kinderboek

Schoolgebonden activiteiten in de bibliotheek

1

genoeg aanbod voor elke leeftijd 1

Genoeg aanbod, maar te weinig mogelijkheden om boeken terug te brengen buiten 

(beperkte) openingstijden

1

Genoeg boeken in de leeftijd van mijn kind 1

Genoeg boeken in haar intresse. 

 Goede advies van medewerkers

1

Genoeg boeken om te kiezen 1

Genoeg boeken om uit te kiezen. 1

Genoeg boeken voor elke leeftijd 1

genoeg boeken, games en cd's te huur. 1

Genoeg boeken, info-boeken, activiteiten heeft ze weinig behoefte aan, maar die zijn er ook 1

Genoeg boekenaanbod over de gezochte onderwerpen 1

Genoeg keus 4

Genoeg keus aan boeken 1

Genoeg keus in boeken 1

genoeg keus. Enige wat vervelend is dat de leukste boeken vaak uitgeleend zijn. Ik reserveer 

heel vaak boeken. Dat kost weer geld.

1

genoeg keuze 1

Genoeg keuze 4

Genoeg keuze aan boeken 1

Genoeg keuze in boeken 1

Genoeg keuze voor zijn leeftijd 1

Genoeg keuze, leuke activiteiten, ruime openingstijden. 1

Genoeg leuke maar ook informatieve boeken en tijdschriften 1

Genoeg materiaal aanwezig 1

Genoeg mooie boeken en goed personeel 1

Gewoon genoeg keus 1

goed 1

Goed 1

Goed aanbod 1

Goed aanbod met boeken.  Er zijn veel boeken aanwezig voor iedere leeftijd 1

goed aanbod, hulpvaardig 1

Goed georganiseerd, ruim aanbod, medewerkers aanwezig om vragen te beantwoorden en/of 

hulp te bieden.

1

Goed maar er is ook veel op internet te vinden 1

Goed over nagedacht wat voor kinderen van belang kan zijn. Laagdrempelig. 1



goed voor de taalontwikkeling, en beter dan op schermpjes kijken/spelletjes doen op iPad oid 1

goed voor zijn ontwikkeling 1

goede boeken voor kinderen 1

Goede collectie voor zowel kinderen als volwassenen 

De bieb is ruim opgezet en modern

1

goede en grote bibliotheek met ruime keuze 1

Goede informatie, altijd iemand aanwezig om je te helpen 1

goede keuzen van boeken en info 1

goede sfeer 1

Groot aanbod aan kinderboeken, voorleesprogramma, andere leuke activiteiten voor 

kinderen,

1

Groot asortiment boeken 1

Groot assortiment en aanbod van boeken, op het leesniveau van mijn kind. En je kunt altijd 

reserveren als het er niet is

1

Groot assortiment op allerlei gebieden 1

Groot en ruime keuze. Wel wat moeilijk zoeken voor een kind 1

Groots opgezet en hebben echt alles voor de kinderen om te lezen/knutselen.Puzzels maar 

ook spelen kunnen ze volop!

1

Grote afdeling kinderboeken en ook kinderfilms en voorstellingen 1

grote bibliotheek en ook gezellig 1

grote bibliotheek met ruime keuze en genoeg hoeken 1

grote diversiteit aan thema's  en verschillende leesniveaus 1

Grote keuze 1

grote, ruime keuze 1

Heek veel keuze uit verschillende genres, geschikt voor de leeftijd 1

Heel goed 1

HEEL GOED EN GEZOND 1

Heel veel diverse boeken voor diverse leeftijden en voor jongens en meisjes. Zeer veel 

onderwerpen en keuzes

1

Heel veel keuze in boeken enz 1

Heel veel leuke boeken 1

Het aanbod van de bibliotheek is zeer divers en breed. Ze hebben allerlei verschillende 

soorten boeken in diverse genres, voor ieder wat wils

1

Het aanbod wordt voortdurend aangevuld of vervangen 1

Het is beter dan in mijn tijd 1

Het is een grote bibliotheek, met erg veel boeken voor elke leeftijd. 1

Het is een grote bieb, veel vakantie activiteiten, grote hoeveelheid boeken/dvd’s/cd’s 1

Het is een grote stads bibliotheek met een zeer uitgebreid aanbod 1

Het is een rustige fijne plek. Er is een groot aantal boeken voor alle leeftijden. 1

het is fijn om boeken te lenen die gelezen kunnen worden door kinderen. 1

het is gewoon een prima verzorgde bibliotheek met vriendelijk personeel 1

Het is goed om verschillende boeken te lezen. 1

het is jammer dat er in onze bieb bv geen kinderboeken in het Frans zijn, terwijl hij frans 

krijgt op school. Dan moet je ver weg naar een andere bieb in de stad of het kost veel geld 

om ze bij onze bieb te laten bezorgen

1

Het is leuk en we vinden alles wat we zoeken 1

Het is niet zo'n grote bilbiotheek 1

Het is vrij klein, maar genoeg keus 1

Het voldoet aan onze behoeften 1

Hier in het dorp is de bibliotheek niet groot. 1

Hij houdt van boeken en er is een groot aanbod

Wisselt vaak en reserveren is landelijk mogelijk

1

Hij is nog vrij nieuw en heel goed en compleet opgezet. Enorme verbetering tov de oude bieb 1

hij komt nog elke keer met nieuwe/onbekende boeken thuis. 1

Hij vindt er leuke boeken 1

hoeveelheid en gevarieerdheid van boeken/aanbod 1

Hoofdbieb heeft veel keuze en de kids slagen er altijd. 1

Ik kan er leuke boeken vinden voor mijn kinderen 1



Ik vind altijd alles wat ik zoek 1

Ik vind het aanbod goed 1

Ik vind zelf de boeken, zeker die voor jongere kinderen erg mooi. Het is een heel mooie en 

moderne bibliotheek die uitnodigd om te gaan zitten lezen

1

Ik vindt dat de bibliotheek van alle informatie voorzien is voor mijn ind 1

ik woon zelf niet bij die bieb in de buurt, dus weet niet wat ze bieden. maar verwacht dat het 

goed is

1

Is goed voor ontwikkeling 1

is voor de onwikeling 1

Ja 3

Ja er is genoeg keuze 1

Ja er is voldoende keuze in boeken 1

Ja genoeg keus 1

Ja redelijk wat keus 1

JA ZE KAN BOEKEN OP ZOEK EN MENEM OF DAAR LEZEN 

VOORSTELLIG VOLGEN

OF INFO KRIJGEN EN OP DOEN

VRIENDTJE OF VRIEDIN LEREN KENNEN EN DINGEN DOEN MRT BEKENDE VRINDEN

1

Ja, dat kan ik 1

Ja, de bibliotheek biedt mijn kind een grote kans om zijn vertrouwen te ontwikkelen 1

ja, tenminste we zijn nooit iets misgelopen wat we wilden lenen 1

Jazeker 1

kan altijd alles vnden 1

Kan beter 1

kan het niet vergelijken maar vind het aanbod ruim 1

Kan reserveren 1

Kinderen kunnen mooi spelen en boeken uitzoeken 1

Kindvriendeijk. veel te doen en genoeg keuze 1

klein dus niet snel nieuw aanbod 1

Kleine bibliotheek 

Wel een ruime en regelmatig wisselende boekencollectie

1

Kleine bibliotheek maar wel genoeg keuze qua boeken. 1

komt altijd met boeken naar huis die hij leest 1

Krijgen altijd hulp 1

kunnen altijd iets vinden wat de kinderen leuk vinden om te lezen.. 1

leuk 1

leuke activiteiten 1

Leuke bieb, je wordt goed geholpen. Zo af en toe leuke activiteiten.

Ik hou dit goed in de gaten op de site.

1

leuke boeken en er is ook genoeg te doen 1

Leuke dag 1

Leuke kinderboeken, goede hulp 1

Leuke omgeving. Goede begeleiding. 1

Leuke plek voor de kinderen en genoeg boeken 1

Leuke sfeer, goede indeling. 1

Lezen is altijd goed 1

Lezen op school is hij de beste in. Hij leest al boeken van 2 klassen hoger. Althans ze bkinken 

allebei uit in lezen

1

Mag wat groter.  Maar wel overzichtelijk en leuke boeken 1

Meer leerzaam bijna alles 1

mijn kidn verslind boeken en kan altijd terrect ergens binnen 15 minuten fietsen vo zijn 

favoriete boeken

1

mijn kind geniet ervan om er naar toe te gaan 1

mijn kind heeft problemen met lezen daarom vindt zij het niet leuk om toch te stimuleren om 

te lezen gaan we naar de bibliotheek waar een ruime keus is om een leuk boek te vinden

1

Mijn kind heeft toegang tot alles secties. 1

Mijn kind kan altijd veel gebruik maken van faciliteiten. 1



Mijn kind kan er goed terecht voor de zaken die zij zoekt voor school en ontspanning 1

Mijn kind kan zoeken wat zij wil en dit anders reserveren 1

Mijn kind leest graag. zo n 5 boeken per week. Veel keus en elke keer iets anders 1

Mijn kind slaagt daar altijd wat boeken betreft 1

Mijn kind verslindt boeken en ze heeft nog steeds genoeg om te lezen, wat haar boeit. 1

Mijn kind vind altijd een boek naar keuze 1

Mijn kind vindt de informatieve boeken erg leuk en daar is erg veel keus in. 1

Mijn kinderen komen altijd met meerdere boeken thuis. En het is prettig dat ik boeken kan 

reserveren zodat ze niet steeds mis grijpen.

1

Mijn kinderen kunnen altijd wel de boeken vinden die ze zochten of komen boeken tegen die 

ze leuk vinden om aan te beginnen.

1

Mijn zoon komt altijd thuis met boeken die hij wil lezen 1

Moderne en zeer toegankelijke bibliotheek. Nodigt een kind uit om het te bezoeken. 1

Mooi aanbod voor mijn kind. 1

Mooi ingericht,duidelijk waar wat staat 1

Mooie bibliotheek. Er wordt veel aangeboden. Klantvriendelijk 1

mooie nieuwe bibliotheek met ruim aanbod en voorzieningen 1

Mooie, goede bibliotheek 1

nee 2

Nee 5

Neen 1

Ner 1

Net vernieuwd 1

Netjes..goedgeregeld..leerzaam 1

Nette bieb 1

Niet heel veel keus maar in princioe genoeg 1

Niet teveel keus en vooral wél keus in haar interesses. 1

Nieuwe bibliotheek 1

Nooit iets gemist 1

nuttige (informatieve) en leuke boeken, ook voor spreekbeurten e.d. 1

Nvt 1

Omdat er gnoeg kinderboeken zijn die ook voor haar leeftijd bedoeld zijn 1

Omdat er ruime keus is in boeken voor zijn leeftijd 1

Omdat er veel keuze is en verder is de bibliotheek erg leerzaam voor mijn kind 1

Omdat het zeer gevarieerd is...... 1

omgang met leeftijdsgenoten 1

Ondanks dat het een kleine bieb is toch genoeg boeken en info 1

ontwikkeling 1

op allerlei gebied divers boeken aanwezig 1

Op elke afdeling vele boeken. Prentenboeken, leren lezen boeken. Veel informatie boeken. 1

open, veel te vinden, goede hulp 1

Over veel onderwerpen verschillend matriaal 1

perfecte uitleg bij de vragen die we hebben en de daarbij passende boeken 1

Pri.a aanbod. Weinig engelse boeken voor lagere school 1

prima bibliotheek, fijne sfeer 1

Prima zo 1

Redelijk goed 1

Redelijk veel boeken en veel diversiteit 1

reserveer tegenwoordig tevoren, cheelt hoop zoekwerk 1

Ruim 1

Ruim aanbod 3

Ruim aanbod en leuke omgeving/aankleding 1

ruim aanbod en vriendelijk personeel die van wanten weten. 1

Ruim aanbod van boeken 1



Ruim aanbod van boeken.

Over ieder te bedenken onderwerp is er wel wat te vinden.

1

Ruim assortiment 1

ruim bod aan boeken 1

ruim en uitgebreid 1

Ruim overzicht, vriendelijk personeel 1

Ruim voldoende voor zowel de behoefte van mijn kind als van mij 1

ruim voorradig 1

Ruim, relevant en veelzijdig 1

Ruime aanbod aan boeken en alles is duidelijk en overzichtelijk gepresenteerd 1

ruime keus 1

Ruime keus 1

ruime keus aan boeken, leuke activiteiten. goede samenwerking met school 1

ruime keus en behulpzame medewerkers 1

Ruime keus. 1

Ruime keuze 1

Ruime keuze 2

Ruime keuze aan boeken, je kunt eventueel ook en boek bestellen wat niet voorradig is. 1

Ruime keuze aan geschikt materiaal 1

Ruime keuze en goede service met reserveren boeken of spelletjes 1

ruime keuze en leuk uitgestald 1

Ruime keuze en mooie bibliotheek 1

ruime keuze in verschillende soorten boeken, boeken om te lezen en veel informatieve 

boeken

1

Ruime keuze uit boeken die geschikt zijn voor zijn leeftijd 1

Ruime keuze van moderne boeken 1

ruime keuze, overzichtelijk 1

Ruime keuze. 1

Ruime keuzes 1

ruime sortering van boeken 1

speciale kindermiddagen  en veel vakantie activiteiten 1

Speelplek 1

Staan genoeg leuke lees boeken 1

Tvb 1

Uitgebreid assortiment 1

Uitgebreid assortiment en uitgebreid aanbod aan overige activiteiten 1

Uitgebreid assortiment prettig rustig gebouw, goede ondersteuning 1

Uitgebreid assortiment, gebouw voldoet aan alle eisen van een bibliotheek 1

Uitgebreide collectie 1

uitgebreide keuze van boeken vriendelijke mensen en mooi aangekleed van binnen de 

bibliotheek

1

Van alles wat. 1

variatie van verschillende soorten boken 1

Vee diversiteit 2

Veel aanbod 1

Veel aanbod en goede boeken 1

Veel aanbod van boeken en activiteiten 1

Veel aanbod van boeken, zelfs strips en films. Fijne ruimte, rustig opgezet 1

Veel aanbod, aanvullende computer faciliteiten 1

Veel activiteiten om kennis te bevorderen 1

Veel boeken 4

Veel boeken aansluitend voor school 1

Veel boeken aanwezig 1

veel boeken beschibaar 1

Veel boeken die geschikt zijn voor mijnkind 1

Veel boeken en regelmatig activiteiten 1

veel boeken je kunt er films kijken en huren voor het huiswerk 1

Veel boeken keuze 1



Veel boeken ook andere genres dan Fantasy (haar favoriet genre) kan ze nu kennis mee 

maken.

1

Veel boeken op verschillende niveaus ook voor dyslexie 1

Veel boeken voor al leeftijden en categorien 1

Veel boeken voor alle leeftijden, goed voor taalontwikkeling, ookal kunnen mijn kinderen al 

veel leren op de tablet, soms een boekje lezen is altijd positief

1

Veel boeken voor kinderen 1

Veel boeken voor zijn leeftijdsgroep, lekker rustig ook. 1

Veel boeken, leuke sfeer 1

Veel boeken, overzichteoverzichtelijk, altijd wel een medewerker die wil helpen en wij komen 

altijd met leuke boeken thuis.

1

Veel boeken. 1

Veel boekjes waaruit ze kunnen kiezen 1

Veel diverse boeken, plek om te lezen. Computer om boeken op te zoeken. Behulpzaam 

personeel, maar ook de mogelijkheid om zonder personeel boeken te lenen. 

Zelf kunnen lenen dmv simpele instructies op de uitleencomputer

1

Veel diverse boeken. Zijn interesse ligt vooral bij oude dingen en voetbal. 1

Veel diversiteit en leerzame boeken. 1

Veel fijne kinderboeken 1

veel geschikte boeken voor de leeftijd altijd medewerkers die goed helpen 1

Veel gevarieerd aanbod 1

Veel hulp voor kinderen, verschillende activiteiten. 1

veel infornatie 1

Veel interesse in de boeken die we zijn, zijn op leeftijd afgestemd 1

Veel keus 1

veel keus boeken netjes op leeftijd.

Kan dvd huren

en tijdschriften lenen

1

Veel keus dus voor ieder wat. 1

Veel keus, alles is mogelijk desnoods lenen bij een andere buurtbibliotheek 1

Veel keus, boeken duidelijk op leeftijd, aantrekkelijke bakken met prentenboeken 1

Veel keus, leuk ingericht. 1

Veel keus, veel mogelijkheden 1

Veel keus. 1

Veel keuze 4

Veel keuze en de kinder afdeling is leuk ingericht 1

veel keuze en de leuke acticiteiten 1

Veel keuze en geordend 1

Veel keuze en leuke activiteiten 1

Veel keuze in boeken 1

veel keuze in boeken en ook op lees niveau 1

Veel keuze uit prenten-, lees- en informatieve boeken. Er zijn ook strips te leen. 1

Veel keuze voor verschillende leeftijden, leuke boeken, nieuwe maar ook oude boeken, 

stripboeken, van alles wat.

1

veel keuze, veel activiteiten, vriendelijke medewerkers 1

Veel keuzes, 

makkelijk via web te reserveren,

1

Veel keuzes, overzichtelijk 1

Veel kinderboeken 1

veel leesboeken en ook informatieboeken voor bijv. een spreekbeurt. 1

Veel leuke boeken,  ook keuze uit speciale dyslexie boeken 1

Veel materiaal afgestemd op zijn leeftijd 1

Veel te doen 1

Veel te doen en ruime keuze in boeken 1

veel te doen voorleesactiviteiten, voorstellingen en uiteraard voor de boeken 1

veel variatie 2

Veel variatie 3

Veel variatie in het aanbod. 1

Veel variatie in type boeken 1



veel variatie voor op alle doelgroepen gericht, zo dus ook de leeftijdcategorie van mijn zoon, 

''het begint bij/met de jeugd immers".

1

Veel veelzijdig aanbod 1

veel verschillend aanbod, leuke activiteiten, goede service 1

Veel verschillende activiteiten en veel leesboeken. 1

Veel verschillende boeken 1

Veel verschillende boeken en genres waar hij uit kan kiezen 1

Veel verschillende boeken en overige activiteiten. 1

Veel verschillende boeken films ern activiteiten 1

Veel verschillende boeken. Leesboeken, voorleesboeken en informatieboeken. Verder niet 

zoveel

1

Veel verschillende dingen

Aantrekkelijk ziet het eruit 

Activiteiten in vakanties

1

Veel verschillende lesmaterialen. Veel strips, boeken en films. Mooie bieb met makkelijk 

leensysteem

1

vel aanbod van boeken. 1

Vele soorten boeken te leen. 1

Voldoende aanbod 1

Voldoende aanbod voor spreekbeurten, maar ook populaire boeken zijn er te krijgen 1

Voldoende aanbod, wordt geregeld wat georganiseerd 1

Voldoende afwisselend, recent aanbod 1

voldoende afwisseling qua aanbod 1

Voldoende afwisseling van boeken voor de leeftijd 1

voldoende assortiment en aanbod activiteiten 1

Voldoende boeken 3

Voldoende boeken en games die hij leuk vindt 1

Voldoende boeken etc. 1

Voldoende boeken om te lezen veel keuze 1

voldoende boeken om uit kiezen. Aparte kinderafdeling. Mogelijkheid om boeken te 

reserveren.

1

voldoende boeken op verschillende leeftijdsniveaus en verschillende interessegebieden 1

Voldoende boeken over diverse onderwerpen. 1

Voldoende boeken over uiteenlopende onderwerpen. 1

Voldoende boeken over verschillende onderwerpen en moeilijkhiedsgraad 1

Voldoende boeken voor een meisje met dyslexie. Ze kan dus op haar eigen tempo in boeken 

lezen en ze vindt ze ook leuk.

1

Voldoende boeken, goed personeel, hele goede pc’s 1

Voldoende boeken, ook qau leeftijd 1

Voldoende boeken. Hulp als nodig. Activiteiten 1

Voldoende gevarieerd aanbod 1

Voldoende keus 

Aantrekkelijk ingericht

Speelotheek

1

Voldoende keus 1

voldoende keus in boeken en het is lastig keuzes maken 1

Voldoende keus, vriendelijke medewerkers 1

VOldoende keus. 1

voldoende keuze 2

Voldoende keuze 1

Voldoende keuze en eventueel uitleg of hulp 1

voldoende keuze in boeken 1

Voldoende keuze in boeken 1

Voldoende keuze in boeken en regelmatig leuke activiteiten voor kinderen. 1

Voldoende keuze in boeken en tijdschriften 1

voldoende keuzemogelijkheden 1

Voldoende leerzame spellen en boeken 1



Voldoende leesmogelijkheden voor kinderen van haar leeftijd 1

Voldoende leuk lesmateriaal

Wordt regelmatig afgewisseld.

1

Voldoende leuke boeken

Voldoende hulp

1

voldoende leuke en leerzame momenten 1

Voldoende middelen 1

Voldoende titels beschikbaar 1

Voldoende varieteit aan boeken dus ook van zijn interesse. 1

Voldoendr boeken 1

Volgens mij is er voor ieder wat wils te vinden in de bieb. 1

Volop keus

Mooie bieb heeft Hengelo centrum

1

Voor alle leeftijden zijn er boeken 1

Voor de paar keer dat we daar komen is er voldoende aanbod. 1

Voor elk kind, elk niveau is er iets aanwezig. Ruime keus en goede begeiding 1

Voor elk wat wils, mooi aanbod en leuke speelplekken 1

Voor elke leeftijd genoeg keuze 1

Voor het lezen 1

Voor het taal verbeteren 1

Voor ieder wat wils 1

Vriendelijk en behulpzaam personeel. Genoeg activiteiten voor kinderen en boeken voor elk 

niveau

1

Vriendelijke medewerkers bij de kinderafdeling 1

we hebben nooit meegemaakt dat we zonder boek naar huis gingen... 1

we kunnen altijd vinden wat we nodig hebben 1

We kunnen bij onze bib vinden alles wat we nodig hebben b.v. voor spreekbeurten of gewoon 

voor eigen interesse.

1

We mogen blij zijn dat we in een land leven waar dit allemaal wordt aangeboden door de 

(lokale) overheid

1

We slagen altijd goed 1

Weinig activiteiten en geen heel groot assortiment 1

Wel oké 1

Wij gaan naar een grote bieb van de kerk in Gouda, met gerust hart kan ik boeken uit laten 

zoeken...

1

Wij gaan naar meedere bibliotheken, omdat ze dichterbij wat kleiner zijn. Het aanbod is goed; 

de kleintjes spelen er. Genoeg te lezen voor het hele gezin.

1

Wij hebben een grote bibliotheek met ruim aanbod voor alle leeftijden 1

Wij hebben een mooie grote betrokken bibliotheek 1

Worden Social 1

Ze hebben bijna alles 1

Ze hebben een groot assortiment en genoeg keus uit de boeken die ze kan lezen 1

Ze hebben er gepaste boeken, personeel is altijd behulpzaam er is ook 

ontwikkelingsmaferiaal/speelgoed.

1

Ze hebben genoeg boeken die mijn kind interesseren. 1

Ze hebben genoeg keus voor jong en oud 1

Ze hebben genoeg keuze aan boeken 1

Ze hebben goede literatuur 1

Ze hebben keuze zat op elk gebied 1

Ze hebben van alles wat en je kunt het leeftijd gericht zoeken. 1

Ze hebben van alles. Van prentenboeken tot informatieve boeken 1

Ze hebben veel boeken voor kinderen, voor verschillende leeftijdscategorieën.  Ze kunnen er 

ook rustig zitten om even te lezen.

1

Ze hebben veel doen veel en kost amper wat 1

Ze hebben veel leuke boeken. 1

Ze hebben veel nieuwe boeken en er zijn veel activiteiten. 1

Ze hebben veel verschillende activiteiten 1



Ze hebben verschillende activiteiten voor alle leeftijden.

Voorleesactiviteit is altijd wel leuk gedaan, ook in combinatie met muziek instrumenten en 

liedjes zingen.

1

Ze hebben voldoende keus in literatuur voor mijn kind(eren) 1

Ze hebben voldoende keuze en het spreekt mijn kind aan. 1

Ze hebben voldoende keuze voor alle leeftijden 1

Ze hebben voor iedereen wel wat 1

Ze heeft een bepaalde keus aan boeken op school, in samenwerking met de bibliotheek 1

Ze kunnen er boeken vinden die ze leuk vinden of nodig hebben 1

Ze mogen meer activiteiten organiseren 1

Ze ontwikkelen goed 1

ze proberen met de tijd mee te gaan 1

ze vind lezen leuk en het is goed voor haar ontwikkeling 1

Ze vinden altijd boeken die bij hun belevingswereld passen. 1

Ze vinden het altijd leuk om te gaan en komen met leuke boekjes terug. 1

Ze vindt er altijd leuke boeken 1

zeer breed aanbod van boeken en andere activiteiten 1

Zeer divers en actueel. 1

Zeer gemotiveerd en is goed voor de hersenen 1

Zier er netjes en overzichtelijk uit 1

Zijn boeken voor kinderen met dyslexie, alleen niet zoveel keus als 'gewone' kinderboeken. 1

Zou zeer goed geweest zijn als er niet zo veel tijd/ruimte ingeruimd zou worden voor game 

gerelateerde activiteiten (oudste zoon is aardig verslaafd aan game'n en zou niet graag zien 

dat mijn dochtertje dezelfde kant op gaat)

1

zowel verhalen als educatief is er genoeg te vinden 1

Aantal

aanbod is beperkt. Wel veel boeken maar meer van hetzelfde en zoeken is ook heel lastig. 1

Aanbod is de laatste jaren sterk verminderd 1

Basic niet te veel uitdagend wel degelijk 1

beetje oud 1

bibibliotheek zit helaas te ver weg om een goede beoordeling te kunnen geven 1

Boek keuze is beperkt 1

Boeken staan door de war 

Computer klopt niet met vindplaats boeken

Te koud

1

Borken dijn oud 1

De bibliotheek is te klein 1

De bieb heeft nog altijd wat een suffe uitstraling 1

de boeken die hj wil zijn er nooit 1

Er is niks. Hij is altijd open en je kunt er zo in, maar er staan niet zoveel boeken, daar moet je 

het mee doen. Ze wordt niet uitgedaagd.

1

Er is wat aanbod maar niet veel 1

Er is weinig keuze in leeftijdscategorie 1

Er word weleens wat georganiseerd maar deze workshops vinden mijn kinderen niet heel 

intetessant

1

Er worden gewoon boeken geleend meer gebruiken we niet 1

Er zijn boeken om te lenen, dus de basis is oke. Maar er is geen gezellige leesplek, geen 

activiteiten voor kinderen boven de 4 jaar, geen extra’s buiten de boeken om. De collectie is 

redelijk, je kunt ook boeken reserveren die uit andere bibliotheken komen, daardoor wel 

meer keuze maar daar moet je wel even een paar dagen op wachten.

1

U vindt het aanbod van de bibliotheek voor uw kind niet goed, niet slecht. Kunt u uw antwoord 

toelichten? [Kind lid bibliotheek] 



er zijn veel boeken te leen eerst waren er ook leuke andere activiteiten de dingen die nu 

georganiseerd worden zijn vaak cursussen die meerdere keren duren en geld kosten

1

gemiddeld 1

gewoon 1

Het is een kleine bibliotheek met weinig aanbod, maar wel gezellig 1

Het is een kleine biblotheek en daardoor ook niet veel boeken 1

Het is een kleine dorps bibliotheek die maar beperkte activiteiten heeft. 1

Het is een kleine dorpsbibliotheek. 1

Het is een wat kleine bibliotheek. Ik ben zelf opgegroeid in Amsterdam en dan is deze Bied 

wel erg klein

1

Het is er niet aantrekkelijk genoeg voor kinderen 1

Het is niet een grote biliotheek 1

Ik ben vooral met de boeken bezig 1

ik denkt dat er meer boeken van nu moeten komen, ze zijn meestal heel oud 1

Ik lees net dat er misschien opties zijn om spelletjes te spelen of te programmeren 1

Ik weet er te weinig van. Ik kom er te weinig om een mening te hebben 1

Ik weet het aanbod niet zo goed, want ik hoor hier nooit iets over en ga ook niet zelf op 

zoek...

1

Is in dorp, beperkte mogelijkheden 1

Ja 1

Je kunt er alleen boeken lenen. 1

Kleine bieb 1

Kleine bieb met weinig keuze 1

Kleine keuze kleine bibliotheek 1

Kleine vestiging beperkt aanbod 1

Kleiner 1

Lezen is goed maar kan ook af boek kopen 1

Meestal is er wat we nodig hebben, maar ik doe bijvoorbeeld geen nieuwe ideeën oo 1

mijn kind kan al aardig lezen en is verder dan veel leeftijdsgenoten daarom is het lastig een 

boek te vinden wat hij in de klas kanlezen

1

Moeilijk overzicht te krijgen waar de boeken voor zijn leeftijdscategorie staat 1

nee 1

Niet heel veel boeken 1

Te weinig boeken en verder niks speciaals 1

Vaak te lang hetzelfde aanbod 1

Vind niet dat ze heel erg veel boeken hebben vergeleken met andere bibliotheken. 1

Vroeger was de bibliotheek leuk en uitgebreid, maar dat is niet meer.

Je komt er alleen nog als je echt iets nodig hebt.

1

We gaan steeds meer digitaal. Daar zou meer aanbod in kunnen komen. 1

We wonrn jn een klein dorp. De bieb is dus ook niet groot 1

Weet niet precies wat er allemaal mogelijk is. Komen er alleen om boeken te lenen. 1

Weinig aanbod, sommige boeken zijn kapot, komt weinig nieuws bij 1

Weinig afwisseling in aanbod van boeken 1

Weinig keus 1

Ze hebben vaak niet de informatieve boeken die we nodig hebben voor school 1

Zou breder kunnen, veel titels zijn uitgeleend 1

Aantal

Als de normale bieb terug zou komen is er meer te doen. 1

Heel weinig boeken in de plaatselijke bibliotheek 1

het is te klein en te weinig boeken. en het is onbemand. 1

Ik vind de nieuwe bibliotheek helemaal niks, niet duidelijk, zoek me rot! Ik ga niet graag naar 

de nieuwe bieb.

1

Nogmaals, het gaat hier om onze locale bibliotheek, die veranderd is. Aanbod is verslechterd. 1

U vindt het aanbod van de bibliotheek voor uw kind (zeer) slecht. Kunt u uw antwoord toelichten? [Kind 

lid bibliotheek] 



Sinds enige jaren is er minder aanbod 1

te weinig 1

Weinig boeken, weinig keuze, geen kinderactiviteiten 1

Weinig keuze 1

Aantal

Allemaal goed vermaak voor mijn kind, zeker de moeite waard 1

Als je  zelf geen boeken hebt, kun je ze daar lenen 1

Betrokkenheid 1

biedt meer dan we denken 1

de dingen die je in een bieb mag verwachten zijn er ook 1

Er is een brede keuze en er wordt veel ondernomen 1

Er is genoeg en ze zijn erg bezig met digitaliseren 1

er is voldoende aanbod om voorlopig om voorlopig boeken te kunnen lenen 1

Er zijn veel educatieve boeken 1

Genoeg keuze 1

gevarieerd

leuke omgeving

goede openings tijden

1

Goede overzichtelijke indeling. Mooie lees plekken 1

Groot aanbod 1

grote kinderafdeling... onze oudste was lid van haar 5e tot 14e 1

Hebben alle info voor werkstukken en boeken die je nodig hebt 1

het is een grote bieb, mijn oudste geeft aan dat er zeer veel keus is. 1

Het is toch geweldig. Als ik denk aan mijn ik kindertijd en dan naar de bieb met een woud 

aan boeken, prachtig! Ze kunnen er zoveel leren over lezen maar ook de ontwikkeling van 

mensen door boeken en nog veel meer…

1

ik kom er nooit maar als ze aanbieden wat ik denk dat ze aanbieden dan is mijn indruk goed 1

ik wéét dat het aanbod goed is, maar wat precies... dat weet ik niet 1

Is appart voor kinderen 1

Jaa leuke boeken te vinden 1

Jahoor 1

Kind zou het mooi en interessant vinden met zoveel boeken. 1

leuke omgeveing, gedreven mensen, heel groot aanbod boeken 1

lezen is belangrijk maar ik ga niet telkens de strijd aan. hebben zelf ook boekjes 1

Met de vorige was er altijd genoeg te doen alleen is de bieb verhuisd en veel kleiner 

geworden dus de activiteiten zijn nu overal en nergens.

1

Mijn zoon is tevreden 1

Nee 1

omdat er genoeg keuze is kwa boeken wat ze leuk vindt 1

Omdat ze kan leren op een mooie manier 1

Prima 2

Prima, hulpvaardig, veel keuze 1

Redelijke collectie jeugd boeken 1

Ruim aanbod 1

Ruim voldoende boeken 1

Ruime keus in boeken en categorieën 1

ruime keuze 1

Ruime sortering en goede hulp 1

Uitgebreid aanbod en goed overzichtelijk. 1

uitgebreid aanbod, makkelij zoeken 1

veel afwisseling 1

Veel boeken per leeftijdscategorie 1

Veel keus in boeken en genres 1

Veel keuze uit boeken, gezellig ingericht 1

veel meer dan alleen boeken 1

Veel titels 1

U vindt het aanbod van de bibliotheek voor uw kind (zeer) goed. Kunt u uw antwoord toelichten?  [Kind 

niet lid bibliotheek] 



Veel variatie 1

Veel verschillende activiteiten voor kinderen, en ook genoeg boeken voor de leeftijd. 1

Vele leuke boeken 1

voldoende boeken volgens interesse 1

Voldoende. 1

Vroeger ging ik naar voorleesochtenden 1

weet niet 1

Ze hebben van alles 1

Ze vind er voldoende. 1

Zeer ruime collectie 1

Aantal

Als de boeken online besteld konden worden en thuis geruild konden worden scheelt veel tijd 1

Ben er niet geweest. Heb er geen mening over 1

Er zal van alles wel wat wezen, maar ik weet niet precies wat. 1

Ga zelf nooit mee 1

Het was toen heel druk Mijn kind vond het toen niet leuk. 1

ik ben er niet geweest/ 1

Ik kom er zelf nagenoeg nooit 1

Ik kom er zelf ook niet veel dus vind dat ik dat niet kan beoordelen 1

Is niet meer van deze tijd 1

Kennis, wetenschap, geschiedenis en cultuur boeken geven maar van 1 kant perspectief, 

altijd dezelfde.

1

Kleine bieb 1

Kom er nooir 1

Niet in verdiept 1

strips horen naar mijn idee niet in een bieb 1

wij komen er niet vaak weinig begeleiding daar 1

wij komen er zelf te weinig. 1

Zal best leerzaam zijn en veel keus maar onze kinderen vragen er ook niet om dus is het 

prima zo.

1

Aantal

Klein en weinig aantal boeken. 1

Totaal geen inspirerende omgeving, weinig tot geen begeleiding. 1

Weinig boeken 1

Aantal

 Meer boeken 1

aanbod blijven verversen 1

aanbod blijven wisselen, ruime openingstijden, deur-beleid intensiveren (schorem weren). 1

aanbod nieuwste boeken 1

aanbod van aansprekende boeken voor zijn leeftijd 1

aandacht trekkende en leerzame activiteiten organiseren 1

Aantrekkelijk blijven 1

Aantrekkelijker maken. Onze zbieb zit namelijk in de Leeuwarder gevangenis. 1

Activiteiten 2

Activiteiten die aansluiten bij de leeftijd van kinderen. 1

Wat zou de bibliotheek moeten aanbieden zodat uw kind (met of zonder u) naar de bibliotheek (blijft) 

gaan?  [Kind lid bibliotheek] 

U vindt het aanbod van de bibliotheek voor uw kind niet goed, niet slecht. Kunt u uw antwoord 

toelichten?  [Kind niet lid bibliotheek] 

U vindt het aanbod van de bibliotheek voor uw kind (zeer) slecht. Kunt u uw antwoord toelichten? [Kind 

niet lid bibliotheek] 



Activiteiten gericht op boeken die op dat moment gelezen worden. Zoals gericht op geronimo 

stilton of superjuffie of iets dergelijks.

Meiden of juist jongenactiviteiten in bepaalde leeftijdsgroepen. Schrijfactiviteiten...maak dit 

verhaal af of teken een kaft voor dit verhaal. Knutsel dit van een oudboek enzovoorts.

1

activiteiten voor haar leeftijd 1

Activiteiten voor kinderen 1

Activiteiten. Leesclub 1

Actuele boeken in het assortiment opnemen 1

Actuele boeken, meer luisterboeken. 1

Actuelere boeken en gratis e raeder boeken voor te downloaden voor een bepaalde tijd 1

Advies geveb 1

Afwisselende boeken zodat er steeds weer iets nieuws uit te zoeken valt. 1

Afwisseling 1

Alle boeken van een serie beschikbaar hebben; meerdere leuke series aanbieden 1

Als het pasje kwijt is, dat ze kosteloos een nieuwe aanbieden ;) 1

Altijd een update met nieuwere boeken en misschien een soort abbonement waar ze een 

tablet of e-reader gratis krijgen

1

Begeleiding 1

bied genoeg 1

Boeken 3

Boeken die hem aanspreken, die hij graag wil lezen 1

boeken die passen bij de leeftijd en interesses 1

boeken maar ook ebooks 1

Boeken meer uitlichten 1

Boeken voor de leeftijd bij elkaar en niet opbergen op genre of weet ik wat. 1

boeken. Ook voor kinderen meer volwassen artikelen aanbieden, ze kunnen bv niet National 

Geographic baden lenen.

1

boekn alle leeftijden 1

Competatieve activiteiten 1

dan zouden we dichter bij de bieb moeten gaan wonen 1

Dat blijven we sowieso doen. 1

Dat er meer nieuwere boeken komen, maar ook meerderen delen van de vorige versies en 

daarna.

1

dat het gratis blijft. ALs je per boek moet betalen neem je toch minder boeken mee 1

dat ligt niet aan de bibliotheek maar wel de plek waar hij staat, de kinderen moeten over 

drukke wegen en dat is voor jonge kinderen te gevaarlijk

1

Dat ze graag wil blijven lezen 1

De bibliotheek moet entertainmentprogramma's aanbieden voor kinderen om hun eigen 

programma's te ontwikkelen

1

de bibliotheek uitnodigend houden , geen saai gebouw . 1

De bieb weer terug! Ipv een bieb in de buurt met vrijwilligers en een beperkt aanbod boeken. 1

de nieuwste boeken 1

De verkeersomsrandigheden zijn niet veilig 1

Dezelfde als nu 1

Dichter bij huis 1

Dichter bij huis, minder gevaarlijke route 1

Dichterbij mijn huis 1

die actie tot 18 jaar gratis behouden 1

Diversiteit 2

doorgaan op deze voet 1

doorgaan zoals het nu is 1

doorgaan zoals nu 1

Doorgaan zoals nu met wisselend aanbod 1

doorgaan zoals ze nu doen 1



Duidelijke niveau- aanduidingen, gelijk aan die van school, dus niet  A of B niveau, maar E3 

of M 5 o.i.d

1

Duidelijker uitleg geven wat en waar te zoeken. 1

Duidelijkheid wat waar staat 1

een alternatief universum zonder internet 1

Een apart rek voor kinderen met dyslexie, waar alleen boeken voor dyslexie 1

Een filiaal bij ons om de hoek 1

een gamehoek 1

Een haal en breng functie voor complete groepen/klassen. Zo stimuleer je gelijk een hele 

groep kinderen om toch naar de bibliotheek te gaan en hier kan de bibliotheek op in spelen 

door hier creatief mee om te gaan.

1

een plek voor leeftijdsgenoten waar ze samen kunnen komen 1

Eigenlijk prima zo 1

Electic Magnetische Velden Vrije ruimte, waarin het kind niet blootgesteld wordt aan allerlei 

schadelijke door de mens gekeerde schadelijke radicalen!

1

Er is al genoeg 1

Er is ruim voldoende aanbod. 1

Er is zoveel keus dat is on overzichtelijk 1

films 1

flexibiliteit 1

gaat denk ik nu niet lukken maar hopelijk op latere leeftijd wel weer 1

Game boeken 1

Games aanbieden 1

geen idee 1

geen idee 2

Geen idee 4

Geen idee nog 1

Geen idee tos op school gaat allemaal onder schooltijd en dan hebben ze niet veel tijd 1

Geen idee, aanbod, via mail tips bv? App voor kinderen 1

Geen idee. Hij leest niet graag 1

Geen idee. Mijn kind houdt gewoon niet van lezen en hij wordt te groot om hem zomaar te 

blijven pushen. Helaas

1

Geen idee... 1

geen verandering nood zakelijk 1

Geld 1

Genoeg boeken 1

Genoeg boeken, genoeg uitdaging om de boeken of info te kunnen vinden die interessant is 1

genoeg keuze in boeken 1

genoeg leuke boeken 1

Genoeg leuke boeken die hij makkelijk kan vinden 1

Genoeg mogelijkheden om een goed boek uit te zoeken,vooral via de computer. 1

Genoeg stripboeken 1

Geschikte activiteiten 1

Gevarieerd aanbod 1

Gewoon blijven aanvullen met nieuw uitgekomen boeken 1

Gewoon door gaan. 1

Gewoon genoeg goede boeken blijven aanbieden. 1

Gewoon hetzelfde al nu, wisselende activiteiten en een mooi aanbod boeken. 1

gewoon lekker zo doorgaan 1

gewoon leuk blijven 1

gewoon zo blijven 1

Gewoon zo blijven  als nu 1

gewoon zo doorgaan 1

Goede en leuke boeken 1

Goede en steeds nieuwe boeken 1

Goede hulp voor als ze alleen gaat. Dat de mensen toegankelijk zijn dat ze durft te vragen 1

Goede sfeer, aantrekkelijke omgeving , voldoende boeken 1

Gratis activiteiten. 1



Gratis boeken lenen 1

Gratis kado 1

Gratis lidmaatschap 1

Gratis parkeren 1

gratis voor latere leeftijd. 1

Grote keuze 1

Grote variatie aan boeken, school-/huiswerkbegeleiding, ruimte om te werken/lezen/leren en 

ruimte voor ontspanning.

1

Groter assortiment 2

Grotere afdeling 1

Heeft onlineboeken via passendlezen.nl en we kopen zelf boeken en tijdschriften... 1

Het assortiment vaak vernieuwen 1

Het is al goed nu 1

Het is al goed zo 1

Het is eigenlijk al wel goed 1

Het is genoeg zo 1

het is goed zo 1

Het is moeilijk iets aan te bieden op het gebied van boeken als het kind er nauwelijks in 

geïnteresseerd is. 

Hij is wel zeer geïnteresseerd in games en als die voldoende aangeboden zouden worden dan 

gaat hij met plezier maar wij willen juist dat ie die het spelen van die games een beetje 

1

het is prima zo 1

Het ligt meer aan het kind dan aan de bibliotheek. Lezen is niet zijn ding, dus enige dwang is 

nodig :-)

Het aanbod van de bibliotheek is wat mij betreft prima.

1

hetzelfde 1

Hetzelfde aanbod, wellicht meer ebooks 1

hetzelfde als nu, want het is gewoon goed in orde in Nieuwegein 1

Hij moet de interesse in boeken vinden, daar kan de bieb niet bij helpen. 1

Hij weet niet wat hij wil 1

Hoeft niks te veranderen. Ze kan door de afstand nog niet alleen 1

Huidige aanbod van de bibliotheek is prima! Ook de faciliteiten die worden geboden. 1

ik denk dat het vooral aan het kind zelf ligt 1

Ik denk toch wel Donald Duck pockets (die hebben ze dus niet) 1

Ik vind dat ze al voldoende doen. 1

Ik vindt het goed zoals het nu is. 1

Ik zou het niet weten, misschien wat aansprekende activiteiten op tablet of de computer, 

zoals programmeren. Ik meen dat dit niet in onze bibliotheek wordt aangeboden.

1

Inrichten op thema’s 1

interactie 1

Interessant blijven 1

interessante booken en filmpjes 1

Interessante, nieuwe boeken 1

is goed zo 2

Is goed zoals het nu is! 1

is prima zo 1

Is prima zo 1

Is voldoende zo 1

ja 1

Ja 1

ja wel veel 1

Kan niet veel beter, is best al goed zo! 1

Kinderboeken van deze tijd 1

Kinderfeestjes 

Kindermiddagen

1

Kwalitatieve boeken 1

Kwee nie 1

Laagdrempelig blijven. Vriendelijk en klantgericht . Dan blijft ze wel gaan 1



Langer termijn om een boek te lenen en inleveren van een boek buiten sluitingstijd 1

Leeftijdsboeken 1

leerzame activiteiten 1

leesboeken voor jeugdige kinderen 1

Leuk 1

Leuke activiteiten 2

Leuke activiteiten en dan via een mailing versturen, zodat ik op de hoogte ben..anders gaan 

ze niet

1

Leuke boeken 1

Leuke boeken die aansluiten bij haar leeftijd. 1

Leuke boeken voor kinderen met dyslexie 1

Leuke game wedstrijden bijvoorbeeld fortnite 1

Leuke, goed te lezen boeken 1

Leukere boeken en activiteiten 1

Leukere sfeer 1

ligt aan de interesses en onderwerpen van mijn kind 1

ligt denk ik niet aan het aanbod van de bibliotheek, maar aan het kind zelf 1

locaties in de buurt 1

Makelijk gewenste boek vinden 1

Makkelijker zelfstandig zoeken 1

Mediatheek 1

meegaan met de tijd, activiteiten afstemmen op jeugd. 1

Meegroeien met de kinderen in de puberteitsfase 1

meer 1

Meer aanbieden, activiteiten voor diverse leeftijden.. Aanbieden, workshops, cursussen. 

Gezelliger inrichten met lees en studeerhoekjes. Hulp bij spreekbeurten en werkstukken 

aanbieden.

1

Meer aanbod 1

Meer activiteiten 1

meer activiteiten 1

Meer activiteiten 1

Meer activiteiten en extra begeleiding voor mijn kind 1

Meer activiteiten op leeftijd gericht organizeren. 1

Meer activiteiten plaats laten vinden 1

Meer afwisseling van boeken en uitwisseling met an de re biebs 1

Meer bekendheid over interactieve activiteiten die georganiseerd worden. 1

Meer boeken 1

Meer boeken gericht op kinderen met dyslexie 1

Meer boeken naar de leeftijd 1

Meer boeken schikken op leeftijd. Er staan nu nog teveel boeken door elkaar wat zoeken wat 

lastig maakt.

1

meer boeken van dezelfde titel 1

meer boeken voor oudere kinderen en volwassenen

meer kinderboeken in buitenlandse talen (nu alleen Engels, Turks en Arabisch)

1

Meer boeken, activiteiten naast peuterspeelgoed en computers. 1

Meer digitaal denk ik 1

meer dyslexie boeken 1

Meer en betere en langere openingstijden 1

Meer en gevarieerd aanbod 1

Meer inspelen op actuele populaire hype’s en/of (online) games 1

Meer inspelen op hedendaagse zaken 1

Meer keus 1

Meer keus aan boeken 1

Meer keuze 2

Meer keuze in boeken 1

Meer keuzes 1

Meer leukete speelse boeken 1

Meer spannende boeken, meer avonturen boeken 1

Meer tijd 1



Meer voorraad van favouriete boeken. Zoals waanzinnige boomhut 1

Meer voorraad van titels die erg in trek zijn 1

Meer wisselend aanbod 1

meerdere activiteiten voor kinderen/ meer reclame maken 1

Met zijn tijd meegaan door nieuwe boektitels te blijven aanbieden 1

Mijn kind gaat al met heel veel plezier dus niks op aan te merken. 1

Mijn kind gaat zelf naar de bib, 1

Mijn kind weet precies wat er gelezen moet gaan worden. 1

N.v.t. We vinden het fijn om een eigen collectie boeken te hebben, dus kopen liever boeken 

dan dat we ze lenen bij de bibliotheek.

1

Na 1

Niet,aanbod is goed,mijn kind vind lezen van boekeñ niet leuk,niet interresant 1

Niets 2

Niets aan veranderen. 1

Niets anders dan ze nu doen 1

Niets anders, we zijn tot nu toe tevreden 1

Niets bijzonders 1

niets meer aanbod is voldoende 1

Niets mijn kind is te jong om alleen te gaan ivm bussen die er rijden en dwars door de stad 1

niets speciaals, het ligt aan het mediagebruik van mijn kind dat ze niet vaker gaat 1

Niets ze gaan toch wel 1

niets, het is prima zo 1

Niets, huidige aanbod is goed 1

Niets, is al gevarieerd 1

Niets, kind is meer een doener dan een lezer en leest meer omdat het voor school moet, of 

dat wij als ouders het stimuleren.

1

niets, zo door gaan en bezuinigingen afwijzen 1

Niets. Gaat goed zo. 1

niets...alles wordt digitaal/online 1

nieuw assortiment boeken 1

Nieuw uitgekomen boeken 1

Nieuwe boeken 1

Nieuwe boeken 3

Nieuwe boeken meer keus meer voorraad 1

Nieuwe indeling is niet handig!!! 1

Niks 2

Niks anders 1

Niks bezonders 1

Niks ga zo door echt goed bezig 1

Niks gaat om drukke wegen 1

Niks want het ligt niet aan de bibliothek maar aan de zorg / handicap die onze kids hebben 1

niks weet geen verbeteringen 1

Niks, zo door gaan. 1

Niks.  Heeft niks met de bieb te  maken 1

Nog betere presentatie per leeftijdscategorie. 1

Nog betere weg wijziging op leeftijd. 1

Nog meer boeken 1

Nog meer variatie 1

Nvt 2

Nvt want de bibliotheek heeft alles wat een volwassene en kind kan lezen 1

Onze bieb in Nijmegen stadscentrum  is al prima. 1

Ook in de leeftijd 12-15 (ze is bijna 12) nog boeken aanbieden met iets grotere letters en af 

en toe een plaatje. Ze kan geweldig lezen, maar teveel tekst en te kleine letters schrikken 

toch af.

1

Op zich mag ze wel alleen gaan, alleen wonen wij te ver weg, dus daarom mag ze er niet 

alleen heen

1

Op zich niets, ligt gewoon aan mijn kind dat hij niet vaak wil gaan. 1



Overzicht waar het boek staat dat hij wil opzoeken zonder in te loggen 1

overzichtelijk duidelijkheid 1

Persoonlijke begeleiding ivm autisme en dyslexie 1

Pff, lastig. Educatie voorstellingen blijven geven, dat is denk ik het belangrijkste. 1

Plek waar inleidingen van boeken staan(soort aanbeveling) 1

Populaire titels 1

presentjes 1

PRIMA VRAGENLIJST 1

prima zo 1

Recente kinderfilms, activiteiten met proefjes. 1

recentere boeken aanbieden 1

Regelmatig het aanbod varieren, maar dat gebeurd al 1

Ruigrok zou de kinderen die uitentreuren wheeliepop gespeeld hebben hun beloofde 5euro 

moeten geven. Dan doen ze niet, dus zitten ze nu met waardeloze antwoorden.

1

ruime keus aan boeken 1

Ruime keuze aan boeken 1

Ruime keuze. 1

Ruimere openingstijden 1

Spannende boeken 1

speelhoek maken, meer kindervoorstellingen, interactiever 1

Spellen voor xbox 1

Stempelkaart voor te sparen voor korting of een echt boek bij de plaatselijke boekhandel. 1

stimulans geven te lezen 1

Tips voor gratis apps 1

Uitgebreide sectie met grote letterboeken. 1

Uitgebreidere collectie 1

UItnodigende omgeving die de past in de huidige tijd en dus met voldoende social media. 1

Updaten zoals ze nu ook doen met huidige boeken 1

Vaak nieuwe lichtingen boeken 1

Variatie in aanbod 1

Variatie in boeken 1

veel boeken 1

veel kinderboeken en geschiedenis boeken 1

Veel meer kinderboeken en wat meer aandacht aan de kinderen door middel van een 

medewerker die aanwezig en bevlogen is.

1

Veel uitgebreider aanbod kwalitatief hoge jeugdliteratuur. 1

Veel verschillende boeken hebben 1

veiligere locatie. 1

Veiligheid en toezicht 1

Vermakelijke en leerzame boeken blijven aanbieden 1

Voldoende aanbod 1

voldoende oude en nieuwe boeken. Aanbod kan altijd groter 1

Voldoende populaire kinderboeken op voorraad hebben 1

Voldoende variatie in boeken 1

vooral de uitleenfunctie en in de wijk gaan zitten. 1

Voorleesactiviteiten, knutselactiviteiten 1

voorleesmiddagen 1

VOORSTELLINGEN GEVEN EN INFO VERSTREKKEN 

KINDERSPELLETJES DOEN

1

Voorstellingen ook voor ouder kinderen 1

Wat ik net aan heb gegeven. Of een knutselmiddag/ film kijken 1

Wat minder stoffig of idee dat je stil moet zijn 1

We blijven zowieso gaan 1

Weinig interesse 1

Wifi en gebruik van computers en printers zeg een soort van werkplek. Conversie naar een 

open plaats voor kinderen maar ook volwassenen

1



Wij komen er alleen om boeken te lenen. Thuis worden ze gelezen. Qua activiteiten voor de 

leeftijd van mijn dochter bij de bibliotheek...ik wist niet dat die er waren. Voor de aller 

kleinste weet ik dat die er zijn.

1

Wonen er tever vanaf 1

Workshops

Meer aandacht voor infoboeken ipv leesboeken

1

Ze bieden al ontzettend veel aan. Ga zo door! Hoop dat de Middelen beschikbaar blijven 1

ze bieden al voldoende aan 1

Ze doen alles al 1

ze doen alles al. 1

Zo blijven doorgaan 1

Zo door blijven gaan. Thematafels zijn ook erg leuk. 1

zo doro gaan en de neiuwste boeken hebben 1

Zo gaan hoe het gaat 1

Zo houden, ze gaat met plezier heen. 1

Zo is het prima 1

Zorgen dat het aanbod zo groot blijft en dat het goede openingstijden hanteerd 1

Aantal

Betrokkenheid 1

Bewegingsactiviteiten linken aan lezen. 1

Chill ruimte 1

Dat vriendjes en vriendinnetjes er ook heen gaan en ze niet stil hoeven te zijn 1

Dat zou Ik niet weten maar Hij moet dan alleen een hele drukke weg over. Dit kan nog niet. 1

De bibliotheken zouden zich in mooiere, kleinere en meer inspirerende panden moeten 

vestigen met een makkelijk aanspreekbare begeleider.

1

dichter bij huis zijn 1

dichterbij huis of rijdende bieb.(woon in een dorp en ben lichamelijk beperkt). 1

Dichterbij om zonder mij te gaan 1

divers aanbod van boeken (wisselend aanbod) 1

Doet al genoeg 1

Een goede collectie boeken voor elke leeftijd van een kind. 1

Geen idee 1

Geen idee, hij houdt niet van lezen dus zal niet snel naar de bieb gaan. 1

Geen idee, volgens mij is het wel goed zo. Alleen spoort het de kinderen tegenwoordig niet 

aan om te gaan lezen in een boek. Alles bestaat op het internet. Youtube biedt zo veel voor 

de kinderen.

1

Geen tijd druk om een boek te lezen binnen een bepaalde tijd 1

Gewoon kinder boeken hoor, niets ingewikkelds. Ik vind juist het eenzijdige en de relatieve 

rust een voordeel in de hectiek van de rest van het leven.

1

gratis lidmaatschap 1

gratis voor kinderen tot 18 jaar 1

Grotere bibliotheek. Maar dit vraagstuk ligt bij de gemeente. 1

Hoeft wat mij betreft niks te veranderen 1

In de buurt komen 1

Interactief en activiteiten 1

Is er nog te jong voor 1

Kakaka 1

leuk aanbod maken, overzichtelijk opstellen 1

Leuke activiteiten 1

Leuke boeken 1

Leuke boeken, nieuwere 1

Leuke kinderboeken?? 1

leuke workshops 1

Luisterboeken 1

Wat zou de bibliotheek moeten aanbieden zodat uw kind (met of zonder u) naar de bibliotheek (blijft) 

gaan?  [Kind niet lid bibliotheek] 



meer boeken 1

Meer boeken 2

Mogelijkheid tot spelen van multiplayer games met vrienden aldaar erbij denk ik 1

Niets 1

niets anders dan nu het geval is, maar misschien zich meer presenteren/reclame maken 1

Niets meer dan nu 1

Ons zoontje heeft zo'n enorme hekel aan lezen dat niets hem kan motiveren naar de 

bibliotheek te gaan.

1

parkeerplaats 1

reclame maken 1

Ruimere bezoektijden 1

Schone boeken en geen betaalt parkeren 1

studie dag/avond ,lezing,informatief 1

themadagen/weken met interactiviteit (waarbij kinderen zelf dingen doen), nuttige cursussen 1

Uitdaging 1

Veel keuze aan boeken. 1

Voldoende leuke en geschikte boeken. Trouw blijven aan de kerntaak 1

Voorlees middag? 1

Zolang telefoon en Ipad veel biedt is het niet zo uitnodigend meer 1


