
De open antwoorden zijn uitgesplitst naar mate van stedelijkheid. Per mate van stedelijkheid worden de open antwoorden op alle vragen 

gegeven. Te beginnen met (zeer) sterk stedelijk; vervolgens matig stedelijk en ten slotte weinig tot niet stedelijk.

Aantal

Bijbel 1

Boekenclub 1

gekochte of gekregen boeken uit mn jeugd 1

Heb er nog veel op voorraad 1

herlees oude boeken van mij zelf 1

Kobo plus abonnement 1

Tempel bookstore 1

Tweedehands winkels 1

Aantal

30plus kids 1

activiteiten agenda gemeente Apeldoorn 1

anwb 1

artis.nl 1

Babybites 1

bierenappelsap.nl 1

Bol.com 1

Dag je uit 1

dagje uit 1

Dagje uit 1

Dagje weg 1

dagjeuit.nl 3

Dagjeuit.nl 4

Dagjeweg 3

dagjeweg.nl 1

Dagjeweg.nl 3

Diversen 2

geen idee ik google en kom op dergelijke websites terecht 1

gewoon googlen waar je naar op zoek bent 1

google 22

Google 27

Google, dagjeuit, dagjeweg 1

google, go kids, anwb 1

google, lokale sites, sites van attracties 1

Google, museumkaart 1

google.nl 3

kermis.nu 1

Kidseropuit 1

kidseropuit.nl of kidsproof.nl 1

kidsproof 3

ProBiblio - Doelgroep onderzoek 2017-1 - Ouders met jonge kinderen - (Zeer) sterk stedelijke 

gebieden

Als u leest voor uw plezier, waar haalt u dan uw boeken of ebooks vandaan? Anders, namelijk

Als u op zoek bent naar leuke activiteiten voor uw 0-4 jarige kind, welke bronnen gebruikt u dan hiervoor om inspiratie op te doen? Website, 

bijvoorbeeld
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Kidsproof 2

kidsproof.nl 1

Kidsproofhaarlem 1

kind en ik 1

kinderen 1

Kinderplekken 1

leukeuitjes.nl 1

Mamaplaats 1

Metowe 1

museum, nm 1

ouders van nu 1

ouders.nu 1

oudersvannu 1

oudervanu 1

Pinterest 3

Pretpark 1

Rotterdampas 2

social deal 1

staatsbosbeheer 1

Studio100 1

uit in amsterdam e.d. 1

uit met kinderen 1

uitinalmelo 1

Uitjes.nl 1

Uitmetkinderen.nl 1

vakantie 1

Vakantie veilingen 1

Vakantieveiling, e rop uit 1

Van het park zelf 1

Verschillende 1

Vett.nl 1

Via google 1

Via Google gewoon 1

Via Google zoeken 1

wij jonge ouders 1

Wij.nl 1

www.papa.nl 1

Zoeken via google 1

zoekmachine 1

zoken naar leuke dingen 1

Aantal

fok.nl 1

Mamaenbaby.nl 1

Mamasenzo 1

Ouders online en viva forum 1

Ouders van nu 1

Verschillende 1

Als u op zoek bent naar leuke activiteiten voor uw 0-4 jarige kind, welke bronnen gebruikt u dan hiervoor om inspiratie op te doen? Forums en 

chatsites, bijvoorbeeld
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viva 1

Viva mamma 1

www.kinderen.nl 1

zoover 1

Zwangerschapspagina.nl 1

Aantal

eigen inspiratie 1

Is ze nog te klein voor 1

Mn kind is 4 maanden doe weinig 'leuke activiteiten' nog 1

Radio 1

Tv reclames 1

YouTube 1

zelf dingen verzinnen om te doen 1

zelf verzinnen 1

Aantal

mijn kind is 3 weken oud 1

Aantal

Goed voor de ontwikkeling, creert rust 1

hij vindt het erg leuk 1

ik vind het gewoon heel fijn om mijn kind voor telezen 1

Kennis van de Bijbelverhalen 1

Leuk 1

Omdat hij het zelf wil 1

Ze wilt het graag 1

Aantal

bibliotheek 1

bol.com 1

Bol.com 1

Bplusc 1

google 5

Google 3

google.nl 1

Kiind 1

kinderen, ouders van nu 1

Ouders online 1

Ouders van nu 2

You tube 1

zoeken, je weet wel zoek machine 1

Zoekterm googelen 1

Wat zijn redenen om uw kind thuis voor te lezen? Anders, namelijk

Als u informatie zoekt over voorlezen aan uw kind, welke bronnen gebruikt u dan? Websites, bijvoorbeeld

Als u informatie zoekt over voorlezen aan uw kind, welke bronnen gebruikt u dan? Forums en chatsites, bijvoorbeeld

Als u op zoek bent naar leuke activiteiten voor uw 0-4 jarige kind, welke bronnen gebruikt u dan hiervoor om inspiratie op te doen? Anders, 

namelijk

Wat zijn redenen dat uw kind thuis niet voorgelezen wordt? Anders, namelijk
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Aantal

Mama en bAby. Nl 1

Viva 1

zwangerschapspagina 1

Zwangerschapspagina.nl 1

Aantal

aanbevelingen bibliotheek 1

bib 1

bibliotheek 8

Bibliotheek 1

bieb 1

Eigen kennis van goede voorleesboeken 1

In de bieb 1

online zoeken naar leuke kinderboeken 1

School 1

Via mijn werk/de opvang (kdv) 1

Aantal

boekstart, voorleesexpress 1

Google 1

internet 1

Internet 1

ouders 1

School 1

zelf in de winkel kopen 1

Aantal

Bibliotheek van zijn school 1

Heel veel gratis via marktplaats 1

het lezen van de boeken van de oudste toen hij/zij klein was 1

ik ben juf en heb zelf een grote voorraad 1

kringloop 1

speelgoedbank 1

Tweedehands winkel 1

Via telefoon verkoop  en we hebben al veel boeken van haar grote zussen. 1

Aantal

wanneer ze beginnen te praten 1

Aantal

Afhankelijk van wat het kind wil 1

Alle leeftijden 1

altijd 2

Altijd 1

Waar haalt u de voorleesboeken voor uw kind vandaan? Anders, namelijk

Vanaf wanneer denkt u dat het nuttig is voor de taalontwikkeling om een kind voor te lezen? Anders, namelijk

Tot aan welke leeftijd denkt u dat het nuttig is voor de taalontwikkeling om een kind voor te lezen? Anders, namelijk

Als u informatie zoekt over voorlezen aan uw kind, welke bronnen gebruikt u dan? Anders, namelijk

Als u informatie zoekt over voorlezen aan uw kind van 0-4 jaar, aan welke organisaties denkt u dan? Anders, namelijk
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Altijd hè je bent nooit te oud kan altijd wat bij leren 1

Altijd. 1

Blijft leuk en belangrijk 1

Eigenlijk altijd 1

Geen leeftijd gebonden. Hangt af hoe snel zij het oppikken en leert en begrijpt 1

je bent nooit uitgeleerd 1

Tot de behoefte er niet is bij mijn kind 1

Tot een kind eraan toe is om alleen nog maar zelf te lezen (ieder op zijn eigen tempo) 1

tot het kind aangeeft het niet meer te willen 1

Tot het kind niet meer wil 1

tot hun 99e 1

Tot kind zelf aangeeft niet meer te willen 1

Tot kind zelf aangeeft niet meer voorgelezen te willen worden 1

Tot mijn kind aangeeft het niet meer te willen. Ook al kan hij zelf lezen dan is het nog een gezellig, educatief moment op de dag. 1

Tot t kind zelf aangeeft dit niet meer te willen 1

tot ze het zzelf niet meer willen 1

tot ze niet meer wil 1

tot ze zelf aangeven geen interesse meer te hebben 1

Totdat kind zelf niet meer wil. 1

totdat ze niet meer voorgelezen willen worden 1

vanaf geboorte tot eind van lieven 1

Voorlezen blijft leuk! en nuttig 1

Zo lang mogelijk 1

Zolang het kind het leuk vindt 1

Zolang het kind voorgelezen wil worden 1

zolang ze het zelf leuk vinden 1

Zolang ze het zelf willen 1

Aantal

Af en toe een bekend figuur (zoals bijv. Dikkie Dik) die langs komt 1

Muziekbank 1

thema activiteiten 1

Aantal

ik heb een pasje voor de bibliotheek van mijn werkgever, dus daar leen ik nu nog boeken mee 1

Aantal

Aardig 1

Attent, leuk! 1

beperkt, maar interessant 1

boekje met liedjescd 1

boeks 1

Diverse 1

Een bron van ideen 1

Een heel goed initiatief. Koffer wordt nog steeds gebruikt 1

Een heel leuk initiatief om in aanraking te komen met de bibliotheek voor kinderen 1

Wat vond u van het Boekstart koffertje?

Wat biedt de Bibliotheek bij u in de buurt aan voor kinderen van 0-4 jaar? Anders, namelijk

Vanaf wanneer denkt u dat een kind lid kan worden van de Bibliotheek? Anders, namelijk
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Een leuk initiatief 1

Er leuk, vooral het knisperboekje, daar speelde onze dochter al heel vroeg mee. 1

ere waard 1

erg leuk 2

Erg leuk 4

Erg leuk en goed initiatief 1

Erg leuk en handig! 1

Erg leuk en nuttig 1

Erg leuk en uitnodigend! 1

Erg leuk, 2 mooie boekjes! 1

Erg leuk, gaf echt een warm welkom gevoel. 1

Erg leuk, verwelkomend en uitnodigend om te lezen. 1

Erg leuke attentie en een leuke start met goede boekjes om voor te lezen 1

folders, een boekje en speelboekje 1

Geen idee, heb er zelf nooit ingekeken. Moet je aan me vrouw vragen :) 1

Geinig, maar er zit wat weinig afwisseling in, dus bij het derde kind hebben we nu 3 dezelfde boekjes. 1

geweldig 2

Geweldig leuk 1

goed 1

Goed 1

Goed diee 1

Goed zo krijgen alle kindjes kans op leesboekjes 1

Goed. Leuk initiatief 1

Goede start 1

heel erg leuk 1

Heel erg leuk 1

Heel erg leuk, goed initiatief, leuk materiaal 1

Heel erg mooiii 1

Heel goed initiatief en leuk uitgevoerd. 1

Heel leuk en belangrijk. 1

Heel leuk om te gebruiken. 1

heel leuk samengesteld pakket met een gratis boek erin 1

heel leuk! 1

Heel leuk! We hebben er veel plezier van gehad 1

Heel leuk. 1

Heel nuttig 1

het was een leuk koffertje 1

Het was handig, een goed opstapje om te beginnen met het voorlezen 1

Ik informatie en een boekje 1

Ik vond het een leuk koffertje met leuke boekjes 1

ik vond het goed 1

Ik vond het koffertje leuk. Houden zo! Echt een goed idee. 1

Informatie en twee boekjes 1

Ja leuk koffertje en leuke boekjes 1

Jammer dat hij zo opvallend oranje is en het dikkere boekje wat er in zat sprak mij niet zo aan. Wel een leuk en goed initiatief! 1

Karig 1

Knuffelboekje en een voorleesboekje 1

leuk 10

Leuk 21
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Leuk dat ze dat aanbieden. Het stimuleert om direct te beginnen met voorlezen 1

Leuk en dat vond hij ook. 1

Leuk en veel informatie 1

Leuk en voor het hele eerste jaar 1

Leuk gratis cadeautje met zeer leuke boekjes 1

Leuk idee 1

leuk idee! 1

leuk initiatief 1

Leuk initiatief 1

Leuk initiatief om zo met (voor)lezen te beginnen 1

Leuk initiatief, zo kun je met je baby al beginnen met voorlezen.. 1

Leuk kinderen spelen er graag mee 1

Leuk koffertje met interessante informatie over de mogelijkheden. 1

leuk om te krijgen en mee te spelen 1

leuk voor het kind 1

Leuk welkomstcadeau bij de bibliotheek. CD met liedjes had van mij niet gehoeven 1

leuk, informatief, compleet 1

Leuk, ons zoontje vond het koffertje zelf vooral leuk 1

Leuk, we maken er gebruik van. 1

Leuk, ze is nu bijna 2 en ze speelt er nog steeds mee. Ook één van de boekjes die erin zaten is nog altijd favoriet 1

leuk! 1

Leuk! 14

Leuk! Zat een leuk boekje in 1

Leuk!! 1

leuk. 1

leuk. een toegevoegde waarde 1

Leuk. Wordt nog steeds gebruikt 1

Leuk. Ze vindt het boekje erg interessant wat erin zat 1

Leuke dingen erin 1

Leuke inhoud 1

leuke, goede en leuke manier om kennis te laten maken met de bieb 1

Mooi 1

mooie geschenkt 1

Niet heel bijzonder 1

Nuttig 1

perfect 1

prima start 1

prima, beetje sonde van het geld 1

Super leuk 1

Super leuk! Heb ze 2x mogen halen 1

Voor de aardigheid leuk, incl. leuk babyboekje. 1

voorleesboekjes en informatie 1

Was nieuw voor mij 1

Wel leuk. 1

Wel leuk. 1

wel ok, koffertje zelf gaat snel kapot. Mag wat meer info inzitten over leuke boeken voor 0-4 jaar 1

Zaten leuke spullen in 1

Aantal

Waarom heeft u het Boekstart koffertje niet opgehaald? Anders, namelijk
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en toen ik wel tijd had was ik de waardebon kwijt 1

Ik ben al lid van de bibliotheek,  niet verder over na gedacht. 1

Ik ben nog van plan het op te halen 1

Ik heb de waardebon 3 dagen 4dagen geleden ontvangen. Ik moet nog het koffertje ophalen. 1

Ik heb hem niet gekregen ondanks aanmelden van dochter 1

ik heb het koffertje van iemand anders gekregen 1

Ik heb nog genoeg boeken liggen om voor te lezen 1

Ik heb zelf een hele hoop boeken gekocht voor mijn zoon 1

Kindje is net geboren 1

Mijn oudste zoon is al lid en op zijn pasje haal ik boeken voor alle kinderen. 1

Niet aan gedacht 1

rond de 0/1 jaar heb ik er naar geinformeerd maar onze bieb/gemeente deed toen nog niet mee met boekstart 1

Vergeten 1

We hadden al genoeg boeken in huis 1
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Aantal

 Mijn partner is geweest 1

Doet mijn vrouw 1

Doet zijn moeder 1

Geen echte reden. Boeken thuis. 1

Geen tijd en niet aan gedacht. Hij heeft veel boekjes gekregen de laatste tijd. 1

Geen tijd voor genomen 1

Geen tijd, en voldoende boeken in huis. 1

genoeg boeken in huis 1

Genoeg boekjes nog thuis 1

Het is er niet van gekomen. Daarnaast hebben wij thuis meer dan voldoende boeken. 1

Hij gaat nog te ruw om met boekjes 1

Ik ga zelf altijd boeken halen. 1

Kind nog te klein, met de oudste wel geweest 1

Mijn kind is nog aangemeld bij de bibliotheek in onze oude woonplaats, na de verhuizing hebben wij nog geen tijd gehad om ons aan te 

melden.

1

Mijn kind kan niet zo goed omgaan met boeken. Het is meer scheuren dan het boek bekijken 1

Mijn kind was nog niet geboren. 1

Mijn vrouw gaat regelmatig met mijn kind naar de bibliotheek 1

Niet nodig, we hebben thuis veel boeken. Het zou voor de verschillende activiteiten misschien wel eens leuk zijn en ook om hem zelf 

boeken te lzten kiezen. We zouden het wel weer eens kunnen doen.

1

Niet van gekomen 1

Nog geen interesse 1

Omdat haar moeder dat doet 1

Omdat ik zelf genoeg boekjes heb om uit voor te lezen 1

Op de school van mijn oudste dochter is een bieb en alle kinderen op school zijn automatisch lid van de bieb. Via school komen er 

boeken mee naar huis.

1

te ver weg, moeilijk te bereiken in de stad 1

Thuis genoeg boeken welke mijn kind eindeloos wil lezen. 1

Vader mocht mee 1

vond hem nog te jong om voor te lezen 1

Waarom wel? 1

We hebben zoveel keuze aan boeken thuis dat het nog niet nodig was een bibliotheek te bezoeken 1

Ze is pas 5 maand 1

Zelf voldoende boekjes 1

Ziek 1

Zit niet echt in de buurt/route 1

Aantal

Alleen gaan is sneller 1

Als ik boeken voorlees dan zijn het zelf gekochte boeken. Daar heeft ze meer dan genoeg aan, we hebben inmiddels nogal wat boeken. 1

Baby is pas 6 weken oud 1

Ben geen lid van de bibliotheek 1

Boeken gekocht 1

dacht dat bibliotheek oudbollig was en niemand meer naar toe ging 1

Denk niet dat het nu al zij heeft. Kopen zelf boeken of krijgen boeken kado. 1

Eigenlijk nooit bij stilgestaan dat het een bron van boeken en educatie kan zijn. Kind krijgt aandacht en begeleiding qua (voor)lezen op 

opvang en thuis.

1

Waarom bent u het afgelopen jaar niet met uw kind naar de Bibliotheek geweest? Kind = geen lid van de Bibliotheek

Waarom bent u het afgelopen jaar niet met uw kind naar de Bibliotheek geweest? Kind = lid van de Bibliotheek
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ga met mijn oudere kind naar de bieb en zoek dan iets uit voor de jongste 1

Geen behoefte aan 1

Geen lid 1

Geen tijd 1

Geen tijd en vind het zonde hij maakt alLe boekjes nog kapot 1

Geen tijd voor genomen. Wel voornemens gehad te doen 1

Geen tijd. Grote bibliotheek is verhuisd. 1

Geen tijf 1

genoeg boeken thuis 1

Haal de info/boeken ergens anders vandaan 1

Had nog genoeg boeken thuis 1

Hebben veel eigen leesboekjes 1

Het is niet in mij opgekomen om naar de bieb te gaan 1

Het staat letterlijk niet meer op mijn agenda was helemaal vergeten dat ik lid ben en krijg ook geen mail van de activiteiten. De bib weet 

niet dat ik een kind heb

1

Hij is te jong 1

Ik ben geen lid van de bibliotheek 1

Ik ga naar de bibliotheek op weg terug van mijn werk, terwijl mijn kind op het dagverblijf is 1

Ik heb er met 4 kinderen, waarvan 2 kleintjes geen tijd/mogelijkheid voor. We hebben bovendien heel veel boekjes thuis 1

Ik heb zelf boeken in bezit 1

Ik leen geen kinderboeken 1

Ik zie er de noodzaak niet van in. Ik heb zelf veel boeken 1

Kind is 3mnd oud! 1

Kindje is net geboren 1

Kopen veel boeken, en werk doordeweeks, vermoed dat bibliotheek bij ons in de buurt niet op zaterdag open is 1

meerdere redenen. Bieb zit niet bepaald om de hoek.

Kind is lichamelijk beperkt waardoor het teveel moeite kost om ook nog eens naar de bieb te moeten.

Kind speelt op haar manier graag met boekjes, maar door haar beperking scheurt ze de boekjes snel en ontdekt nog veel met d'r mond.

1

Mijn dochter is pas 4 weken 1

Mijn kind is pas 3 maanden 1

Mijn kind is pas 5 weken oud. 1

Niet aan bedacht, veel boeken van kraambezoek gekregen 1

Niet aan toe gekomen 1

Niet in de buurt 1

Niet in mij op gekomen 1

Niet lid 1

niet lid dus ga er niet heen 1

Niet nodig 1

Niet over nagedacht 1

Nog geen tijd voor gehad. Ik ga sowieso niet vaak naar de bieb 1

Nog niet gedaan. 1

Nog te jong 1

Nog te jong vind ik. 1

Nooit aan gedacht 1

Omdat dat iets voor latere leeftijd is, denk ik. 1

Omdat dichtst bijzijnde bibliotheek een half uur met openbaar vervoer is 1

Omdat hij nog maar 2 weken oud is. 1

Omdat ik daar de tijd niet voor heb genomen en omdat ik nu nog geen boeken wil lenen omdat mijn kind alles in zijn mond stopt en ik dat 

onhygiënisch vind. De boeken van de bibliotheek kunnen niet gewassen worden uiteraard.

1
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Omdat ik zelf een persoonlijke bibliotheek heb aan boeken die ik sinds haar geboorte voor haar heb gekregen ik daarnaast overdag dus 

tijfens de openings tijden afspraken heb die belangrijker zijn!

1

Omdat ik zelf genoeg boeken heb. Wanneer zij kan praten ga ik net haar zodat zij zelf kan kiezen welk boek zij wilt. 1

Omdat ik zelf nooit in de bibliotheek kom 1

Omdat ik zelf veel voorleesboeken heb 1

Omdat ik zelf voldoende boeken heb 1

Omdat ik zelf voldoende boeken heb die nog in zijn interesse liggen. Als hij iets ouder is, wil ik het wel overwegen om lid te worden 1

omdat lastig is met kinderwagen 1

Omdat we niet lid zijn 1

Omdat we zelf heel veel boeken in huis hebben 1

Omdat wij thuis genoeg te lezen hebben 1

Te jong 2

te klein 1

Te veel gedoe 1

Te ver 1

tijdgebrek, ik heb zelf al heel veel boeken thuis voor hem 1

Waarom wel ? 1

We hebben genoeg boeken zelf thuis 1

We hebben zelf veel leuke boekjes voor onze dochter, mede door haar twee oudere zussen. 1

Wij hebben zelf voldoende boeken 1

Ze heeft thuis zoveel boeken dat ze zelf een bibliotheek kan beginnen 1

Ze is pas 2 maanden oud. 1

Zelf veel boekjes 1

Zijn in het buitenland, waar we niet echt bibliotheken hebben 1

Aantal

Geen van alllen 1

Het koffertje opgehaald 1

niks 1

Printen 1

Rondgekeken 1

Zelf geweest 1

Aantal

Boek lenen 1

Boeken kijken 1

Boeken lenen 2

Boeken lenen wellicht? 1

boeken te halen 1

boeken uitzoeken 1

Boeken uitzoeken en printen 1

Koop meestal gewoon boekjes om thuis te lezen 1

Om boeken te lenen 1

Om nieuwe boeken uit te zoeken 1

Om samen boeken uit te zoeken 1

om samen met mijn kind(eren) boeken uit te kiezen die zij voorgelezen willen hebben 1

Wat zijn voor u redenen om met uw 0-4 jarige kind naar de Bibliotheek te gaan? Anders, namelijk

Wat heeft u de afgelopen 12 maanden met uw kind in de Bibliotheek gedaan? Iets anders, namelijk
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Aantal

Dat vind ik niet nodig. Thuis boeken genoeg.

Bovendien is dit een leeftijd waarop een boek nogal eens sneuveld.

1

Ik ben zelf lid en kan 15 materialen lenen. 1

Ik ben zelf lid en kan dus boeken voor haar nemen 1

Ik dacht ik ben al lid als hij wat wil/moet lenen wat toch later is dan kan hij meeliften op mijn lidmaatschap 1

Ik wist niet, dat dat al kon. 1

jhhgf 1

Niet aan gedacht 1

Niet nodig 1

niet nodig,ik ben al lid 1

Nog niet gedaan 1

nog niet nodig, ik leen de kinderboeken op mijn pas 1

nog te jong 1

Om dat we zelf lid zijn en op ons abbonnement beken voor hem meenemen 1

omdat ze zelf nog niet boeken kan halen dus onnodig om lid te zijn 1

te jong 1

Voorgaande reden 1

wist niet dat dat kon 1

wist niet dat dit gratis was 1

Wist niet dat het kon 1

Ze heeft niet veel interesse om voorgelezen te worden, ze bladert er liever zelf doorheen, en daarvoor heeft ze meer dan genoeg 

boeken.

1

Aantal

ander kind is al lid 1

Baby is pas 6 weken oud 1

Bib te ver weg 1

Buitenland 1

De kosten die er aan verbonden zijn 1

Deed er niets mee 1

Denk niet dat het veel zin heeft. Wist ook niet dat het al kon voor die leeftijden. 1

Doen we na de verhuizing in de nieuwe woonplaats 1

Geen behoefte aan 1

Geen behoefte aan. We hebben genoeg boekjes in huis om voor te lezen. 1

Geen bibliotheek in de buurt. 1

Geen echte reden. Vergeet steeds 1

geen idee 1

Geen reden 1

Geen specifieke reden 1

Geen speicfieke reden 1

Geen tijd 1

Geen tijd voor  gehad. 1

Geen toegevoegde waarde 1

Heb genoeg boeken voor haar en heb zelf overdag vanwegen haar veel medische en dus belangrijkere afspraken heb 1

Heb ik nooit aan gedacht 1

U heeft eerder in de vragenlijst aangegeven dat uw kind (nog) geen lid is van de Bibliotheek, maar u zelf wel?  Wat is de reden dat uw kind geen 

lid is van de Bibliotheek?

U heeft eerder in de vragenlijst aangegeven dat uw kind (nog) geen lid is van de Bibliotheek, en u zelf ook niet. Wat is de reden dat uw kind geen 

lid is van de Bibliotheek?
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Hij is nog maar net geboren 1

Hij is pas 3 maanden 1

Hij is te jong, dacht ik 1

Ik dacht dat het geld koste. Nooit naar geïnformeerd. Nu ga ik het navragen 1

Ik had hier geen behoefte aan en wist ook niet dat kinderen tot 4 jaar gratis lid konden zijn. Als mijn kind iets ouder is, vind ik het 

overwegen van een lidmaadschap zeker waard

1

ik heb al een pasje van mijn werkgever 1

Ik heb zelf boeken in bezit 1

Ik heb zelf veel kinderboeken 1

Ik kom er zelf al nooit, mijn dochter heeft boekjes zat, geen zin om naar bibliotheek te gaan. 1

Ik wist niet dat dit mogelijk was 1

Ik zie geen reden om wel lid te zijn 1

Kom er niet aan toe er heen te gaan 1

Mijn kind heeft nog geen leeftijd om naar een bibliotheek te gaan 1

Niet aan gedacht 1

Niet nodig 1

Nig geen tijd voor gehad 1

nog geen tijd gehad 1

Nog niet aan gedacht 1

Nog niet aan op gekomen 1

Nog niet aan toe gekomen 1

Nog niet aan toe gekomen en zelf veel boeken thuis 1

Nog niet aan toegekomen 1

Nog niet nodig gehad 1

Nog te jong 2

Nog te jong! 1

Nooit aan gedacht 1

Nooit bij stil gestaan dat het een mogelijkheid is. 1

nooit bij stilgestaan 1

Nooit over nagedacht 1

omdat hij toch nog niet kan lezen en voorlees boeken hebben wij in overvloed 1

Omdat ik nu nog niet van plan ben om boeken te gaan lenen. Als hij ze zelf kan uitzoeken en we het als een uitje kunnen organiseren, 

dan zal ik wel aan met hem.

1

Omdat ik zelf niet in de bibliotheek kom 1

Omdat ik zelf voldoende boeken heb 1

Omdat mijn dochterje maar paar dagen per week bij mij is (gescheiden) 1

Omdat we zelf de boeken kopen die mijn kind leuk vind 1

Omdat wij thuis genoeg boeken hebben 1

Oudste kind is wel lid 1

te jong 1

Te jong 2

Te veel gedoe 1

Te ver weg 1

Veel online te koop 1

Vinden haar nog te jong 1

Waarom zou ik, ik heb thuis toch boeken ? 1

We hebben genoeg boeken 1

We hebben genoeg boeken zelf thuis 1

We hebben voldoende eigen boeken. 1

We hebben zoveel ongelezen boekjes nog thuis liggen dat ik toch niet boeken zou gaan lenen 1

We kopen alles wat we nodig hebben en is leuk als kind beseft wat hij wil lenen om pas te gaan 1
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We kopen boeken 1

We kopen de boeken 1

We kopen meestal de boeken en we hebben geen bibliotheek in de buurt. 1

We zelf veel boeken hebben en veel kunnen ruilen en lenen bij familie en vrienden 1

Ze is nog 2 maanden 1

Zelf niet lid en niet wetende dat een kind gratis lid kan zijn. 1

Zelfde reden als net 1

Zie het vorige antwoord 1

Zie voorgaande 1

Zie vorige antwoord 1

Aantal

Alles wat ik nodig heb kan ik daar vinden 1

als je die uit wil lezen ben je wel even bezig 1

begrijpbare boeken 1

Bibliotheken in Nederland hebben zeer ruim assortiment 1

De bibliotheek in mijn gemeente is ne nieuw. zeer mooi en veel keus. 1

De boekjes en de aktiviteiten 1

De kinderafdeling heeft een eigen etage die ruim is opgezet, er gezellig uitziet en heel veel variatie aan boeken biedt 1

dit stimuleert lezen 1

Diversiteit 1

er is een ruime keuze aan boeken en voorleesboeken 1

Er is genoeg keuze aan boekjes voor mijn kind. We hebben dus niets te klagen 1

Er is heel erg veel keus 1

Er is ruime keuze aan boeken 1

Er is veel variatie 1

Er worden verschillende activiteiten aangeboden om de taalontwikkeling en de algemene ontwikkeling van mijn kind op weg te helpen. 1

Er zijn heel veel leuke boeken om te lenen en voor te lezen aan mijn kind 1

er zijn hele leuke boeken beschikbaar 1

Er zijn ontzettend veel boeken voor deze leeftijdscategorie. 1

Er zijn vele boeken voor mijn kleine. 1

Genoeg aan bod 1

genoeg variëteit en voorraad 1

Gevarieerd aanbod en mijn kind is altijd enthousiast over de boekjes die hij zelf uitkiest 1

Goed 1

Goed en mooi 1

Goed voor de ontwikkeling van je kind. 1

Goede indeling voor verschillende leeftijden. Ook mogelijkheid?tot luisteren van boeken 1

Hele fijne gezellige plek 1

Het aanbod van de Bib. is een goed plan om ouders te stimuleren boeken voorlezen voor hun kindren en daarmee een goede bijdrag 

voor de ontwikkeling van het kind.

1

Het mooie daarvan is dat het gratis is. 1

interessant 1

Kinderen leren dan om boeken te lezen. 1

Kunnen ze beter leren 1

Leuk 1

leuke informatieve boeken in allerlei genres. fijn ook dat er kinderbijbels te leen zijn!!! 1

Mooie bib alles aanwezig vriendelijke mensen 1

U heeft aangegeven dat uw algemene indruk van het aanbod van de Bibliotheek zeer goed is. Kunt u uw antwoord toelichten? 

Ruigrok NetPanel, juni 2017
ProBiblio - BiebPanel

Doelgroep onderzoek 14



nee 1

Nee 1

Nvt 1

Perfect 1

Ruime keus, leuk pand 1

Speels ingedeeld en ruim aanbod, nodigt kinderen en volwassenen uit om te lezen. 1

Veel aanbod 2

Veel aanbod in een kindvriendelijke omgeving 1

veel boeken 1

Veel boeken, de afdeling is erg mooi ingericht. Het nodigt uit tot bezoeken. 1

Veel boeken, leuke leesplek, speelplekken 1

Veel boeken, veel activiteiten georganiseerd, leuke speelhoek 1

Veel keus 1

veel keus,vinden altijd leuke boeken die we nog niet gelezen hebben 1

Veel keuze 1

Veelzijdig 1

Voldoende gevarieerd aanbod 1

voor ontwinkeling mijn kind 1

Voorstellingen en voorlezen is echt superleuk om te doen en erg goed geregeld. Wordt professioneel aangepakt. 1

Wij komen er al jaren en tot nu toe altijd iets leuks gevonden, en dat al 8 jaar lang. 1

Ze hebben alles te bieden voor mijn kinderen 1

Ze hebben een redelijk aanbod en brengen vaak nieuwe boeken op een leuke manier onder de aandacht. 1

Ze hebben leuke activiteiten en veel boeken 1

Ze hebben van alles voor kinderen 1

Zeer veel boeken voor iedere leeftijd 1

Aantal

aardig wat boeken voor die leeftijd 1

absoluut heel erg goed, ziet er netjes uit, grote hoeveel boeken voor de kinderen 1

Boeken zat 1

Bxndnd 1

Dan begi t het op school. En krijgt meer intresse 1

De keren dat we er zijn geweest was er veel keuze en ook heel divers. 1

Een ruim aanbod, de bibliotheek zelf is in zijn originele pand aan het verbouwen vandaar nu een ander pand wat niet zo'n geweldige 

uitstraling heeft als je het mij vraagt, ook staan de boeken steeds anders gesorteerd of niet gesorteerd waardoor het soms lastig is een 

wat specifieker boek te vinden

1

Er is altijd een groot en veellzijdig anbod. 1

Er is een groot aanbod 1

Er is elke keer wel weer een leuk boekje te leen 1

Er is genoeg keuze aan boeken 1

Er is genoeg keuzes op de bibliotheek. Er kan o.a gelezen worden, geknutseld worden. Zelf lees ik/bladeer ik, wanneer mogelijk, altijd in 

een tijdschrift. Het speelruimte had wel wat groter gemogen.

1

Er is ruim aanbod aan boeken. De bibliotheek is vrolijk en gezellig ingericht. Mijn kinderen gaan er met plezier naartoe. 1

Er is veel 1

Er is voldoende Keuze aan boeken 1

Er is voor elke leeftijd wel iets te vinden. 1

Er is voor ieder wat wils. Ons kind wilt er niet meer weg als we er zijn... :) 1

Er is zat keuze en voor alle leeftijden is er iets te vinden 1

Er staan genoeg boeken voor elke leeftijd in de bibliotheek! 1

U heeft aangegeven dat uw algemene indruk van het aanbod van de Bibliotheek goed is. Kunt u uw antwoord toelichten? 
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Er worden veel boeken aangeboden. 1

er wordt actief wat gedaan voor de kinderen 1

Er zal gerust genoeg te vinden zijn voor deze leeftijd. 1

Er zijn genoeg boeken voor die leeftijd. 1

Er zijn leuke boekjes geschikt voor de leeftijd van mijn kind en leuke dvd's om te lenen 1

er zijn meer dan genoeg boeken voor de kleinsten 1

Er zijn ruim voldoende boeken in dat segment, zelfs in de buurtbibliotheek dichtbij. 1

Er zijn veel boeken, erg verschillend 1

Er zijn veel boeken. En ze hebben regelmatig voorstelling en voorleesdagen 1

Er zijn veel leuke boeken te leen 1

Er zijn veel verschillende boeken 1

er zijn veel verschillende boeken aanwezig ook  stoffen  boekjes 1

Er zijn veel verschillende kinderboeken die je kan lenen met veel variatie. Echter vind ik wel dat hoe jonger het kind is, hoe minder 

aanbod er is

1

Er zijn voldoende boeken en ze kunnen tijdens het uitzoeken ook nog heerlijk in de boeken lezen en lekker op de banken zitten 1

er zijn voldoende leuke boekjes voor hem 1

Er zullen genoeg boekjes zijn 1

Erik een ruim aanbod. 1

Fijn aanbod 1

fijn en nuttig info voor het kind 1

Gelukkig 1

Genoeg boeken als ze niet uitgeleend zijn 1

Genoeg boeken voor die leeftijdscategorie. 1

Genoeg boeken.

Helaas sommige kapot gemaakt door andere kindjes

1

genoeg keuze 1

Genoeg keuze 2

Genoeg keuze. 1

Genoeg leuke boekjes.te vinden over allerlei onderwerpen (tanden poetsen, zindelijk worden e.d) 1

Gewoon voldoende redenen en boeken voir deze leeftijdscategorie aanwezig 1

goed 1

goed assortiment 1

Goede sfeer en toezicht. 1

Grote collectie zowel kartonnen boekjes voor de allerkleinsten als prentenboeken voor de wat groteren 1

Grote variatie aan kinderboeken aanwezig. Het lukt altijd 8 boeken te vinden 1

Handig en goed voor mijn kind 1

het kan altijd misschien beter 1

Ik vind het aanbod in het algemeen goed, maar bij de Bieb bij ons in de buurt worden volgens mij geen activiteiten voor kinderen 

georganiseerd. Ik zou het wel leuk vinden als er een voorleesochtend oid was

1

Is een hele kinderhoek 1

ja er zijn boeken te krijgen 1

jhgcf 1

Kan voldoende boekjes vinden 1

Kom er vaker voor kopiëren of printen en ken het aanbod van boeken dus wel. Er is veel keuze voor kinderen 1

Leuk en divers 1

leuke boeken 1

Leuke boekjes voor de leeftijd 1

Leuke boekjes voor zijn leeftijd 1

mijn kind gaat graag daar 1

mis af en toe recente, nieuwe boeken 1
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Mooie manier voor mensen die geen geld hebben om zelf boeken aan te schaffen 1

nee 1

Nvt 1

Om te beginnen is er voldoende stof 1

Omdat de voorraad toch best klein is hier bij ons 1

omdat ik het goed vind dat er boeken worden aangeboden voor deze jonge leeftijd, daarom is mijn indruk goed 1

Prima 1

Prima aanbod 1

Prima aanbod boeken 1

Ruim aanbod 2

Ruim aanbod boeken. Open sfeer! 1

Ruim aanbod van boeken voor zijn leeftijd 1

Ruim voldoende keus aan boeken 1

Ruime keus en bij de tijd 1

tyui 1

Uitnodigend om te lezen 1

veel aanbod 1

veel aanbod en leuke activiteiten 1

Veel aanbod. Mooi bibliotheek. 1

veel activiteiten, leuke boekjes en geode sfeer 1

veel boeken keuze, mogen nog wat meer speelmogelijkheden zijn. Zodat je zelf ook even rustig wat geschikte boeken kunt zoeken. 1

veel boeken voor kinderen 1

Veel boekenc en meer 1

Veel boekjes 1

Veel boekjes voor die leeftijd en gezellige plek met bankstel om daar te kunnen voorlezen 1

Veel en divers, duidelijk voor kinderen ingericht 1

Veel keus 1

Veel keus, er is iemand die uitleg geeft waar alles staat en voor welke leeftijden erg handig 1

veel keuze 2

Veel keuze 3

Veel keuze in verschillende onderwerpen. 1

Veel keuze, boeken die aansluiten bij de belevingswereld. 1

veel leuke boeken met onderwerpen die hem aanspreken. 1

Veel leuke speelmogelijkheden in de bieb en vele soorten kinderboeken zijn er aanwezig. 1

Veel variatie in boeken en voorlezen is leuk 1

Veel verschillende boeken voor alle doelgroepen 1

Verschillende soorten boeken uit alle genres . En veelal educatief. 1

Voelt fijn en veilig aan, overzichtelijk met een ruim aanbod van boeken 1

Voldoen keus en op het kind gericht 1

Voldoende aanbod 1

Voldoende aanbod van boeken en activiteiten 1

Voldoende aanbod voor mijn zoon passend bij zijn leeftijd. 1

Voldoende aanbod. Leuke boeken. 1

voldoende activiteiten die worden aangeboden. 1

Voldoende boeken 1

voldoende boeken aanwezig 1

Voldoende faciliteiten die passen bij het vermogen en de interesses van een kind van die leeftijd 1

voldoende geschikte boeken 1

Voldoende informatie en aanbod boeken en nevenactiviteiten 1
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voldoende keus en leuke activiteiten 1

voldoende keuze en beschikbaarheid 1

Voldoende keuze uit boeken 1

Voldoende materialen voor de leeftijd 1

Voldoende verschillend aanbod van boeken. 1

Vroeger ging ik zelf veel naar de bieb, en er was voldoende aanbod. 1

Vroeger was het een plek voor boeken nu gebeurd er van alles. Het is het een centrum geworden waar kind en volwassenen hun 

interesse kunnen verbrede.

1

We hebben een kleine bibliotheek maar wel actief. Een dorp verderop bieden ze ook houten spelletjes en puzzels aan, daar gaan we ook 

wel eens naartoe.

1

We vinden altijd weer een leuk nieuw boekje.  Of soms dezelfde 1

Zag er netjes uit 1

Ze hebben  veel keus 1

ze hebben genoeg aanbod aan boeken 1

Ze hebben genoeg voor alle leeftijden 1

Ze hebben heel veel keus alleen soms zijn de leuke boeken uitgeleend 1

Ze hebben leuke boekjes voor deze leeftijd en veel variatie. 1

Ze hebben voldoende aanbod voor elke leeftijd. Voor de jongere kinderen zijn specifieke boeken echter moeilijk te vinden omdat die in 

bakken staan en niet gerangschikt.

1

Zou meer variatie in boeken willen zien 1

Aantal

behalve kinderboekjes wist ik tot dit onderzoek niet dat de Bib nog meer deed voor kinderen 1

Ben dr nog nooit met haar geweest hoe kan ik een mening hebben ? 1

De boeken die worden aanbevolen zijn vaak uitgeleend 1

Er is tegenwoordig zoveel media instagran Pinterest ik denk de kinderen van deze tijd zijn er vroeg bij met iPad en laptop wij hadden dat 

vroeger niet wij gingen maar de bibliotheek

1

Ik ben er niet geweest. Dus ik kan geen antwoord geven wat het aanbod is 1

Ik ben niet op de hoogte van eventuele activiteiten voor kinderen 1

Ik heb er eigenlijk nog nooit zo op gelet en ben al tijden niet meer in de bibliotheek geweest 1

Ik heb er nog niet precies een beeld van 1

Ik kom er te weinig om hier een goed oordeel over te geven. 1

Ik vind de babyboekjes er niet schoon genoeg uitzien voor mijn kind. Zo gauw hij geen boeken meer in zijn mond stopt denk ik dat de 

keuze goed genoeg is.

1

Kan geen goed beeld vormen over sfeer en aanbod 1

Keuzes zijn af en toe beperkt. Zeker qua aantal 1

Lastig om wat wij geschikt vinden te vinden 1

Meer activiteiten zou leuk zijn 1

Mijn kind snapt het nog niet 1

Moet eigenlijk eens gaan kijken! 1

Niet echt superveel maar omdat ze veel boeken krijgen buiten bibliotheek om is het voor hun wel goed genoeg 1

Niet mee bezig 1

nog geen ervaring mee 1

Onder de twee jaar zijn ze nog erg klein voor leen boeken 1

prima dat de bibliotheek er is maar kunnen ook prima zonder 1

weinig aanbod 1

Ze hebben volgens mij geboeg maar ben nog nooit gaan kijken 1

Zie wel Boeken, maar niet heel veel 1

U heeft aangegeven dat uw algemene indruk van het aanbod van de Bibliotheek neutraal is. Kunt u uw antwoord toelichten? 

U heeft aangegeven dat uw algemene indruk van het aanbod van de Bibliotheek slecht is. Kunt u uw antwoord toelichten? 
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Aantal

heeft niet de boeken die graag zou willen zien 1

Heel kinderachtig 1

Ik vind dat er meer keus mag zijn en de meeste boeken zijn ook vies en plakkerig 1

In de bibliotheek hier in Oudewater, vindt ik veel kapotte boeken en hiermee bedoel ik ontbrekende bladzijden, in gekrast of getekend, 

gehavende kaften en ontbrekende cd's. Ook is de bibliotheek zeer beperkte openingstijden die zeer onhandig zijn voor werkende ouders 

met (jonge) kinderen, de openingstijden zijn :

zondag	Gesloten

maandag	14:00–17:00

dinsdag	Gesloten

woensdag	10:00–17:00

donderdag	14:00–20:00

vrijdag	14:00–17:00

zaterdag	10:00–12:00

zondag	Gesloten

1

Weinig aanbod oud 1

Aantal

Abonnement niet verlengd 1

Altijd vast zitten aan het op tijd terug brengen van een boek vind ik nooit zo prettig. Vergeet ik dan of komt niet uit ed 1

de boeken die lees hebben ze niet 1

Download 1

Geen tijd 1

Geen tijd genoeg om te lezen 1

ik heb een pasje via mijn werkgever 1

Ik heb geen zin om helemaal naar een bieb te gaan 1

ik herlees oude boeken van mij zelf. Zijn er voldoende 1

Ik lees niet regelmatig genoeg om binnen de tijd een boek uit te lezen en het op tijd terug te brengen. Bovendien heb ik zelf nog heel veel 

boeken liggen om te lezen.

1

ik lees nooit 1

ik lees te weinig boeken wil het rendabel zijn. wel lid geweest. 1

Lees te weinig boeken om een abbo te nemen 1

Met 2 jonge kinderen weinig tijd om rustig met een boek te gaan zitten 1

Mijn is lid, gebruik ik zijn kaart om te lenen 1

Mijn vrouw is lid 1

niet nodig 1

Niet zo bij nagedacht 1

Te duur 1

Verlopen kaart 1

Via de lidmaatschap van mijn kinderen kan ik ook voor mijzelf boeken lenen 1

weinig concentratie 1

wist niet dat dat nog bestond 1

Aantal

Dichterbij filiaal en goed toegankelijk 1

Een lokatie dichter bijnhuis. Ik moet nu 15 minuten fietsen. Dat maakt de drempel hoger. 1

Engelstalige boeken 1

U heeft aangegeven dat u zelf geen lid bent van de Bibliotheek. Waarom bent u zelf geen lid van de Bibliotheek? Anders, namelijk

Wat zou de Bibliotheek moeten bieden zodat u (vaker) met uw kind van 0-4 jaar naar de Bibliotheek zou gaan? Anders, namelijk
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Iets andere openingstijden 1

ik ga al heel regelmatig, omdat er al heel veel wordt aangeboden 1

ik moet zelf meer tijd hebben 1

Kinderopvang 1

laten weten dat die activiteiten en gratis aanbiedingen er zijn mogelijk via de consultatiebureaus 1

niks gaat goed zo, ik daar niet vaker naar toe 1

Aantal

Goedkoper 1

Goedkoper of gratis abonnement 1

Groter aanbod (engelstalige) ebooks 1

het is te duur 1

ik zal kunnen lezen voor mezelf als iemand dan even de tijd neemt om voor mijn kind voor te lezen dus ga zeker uitkijken daarnaar 1

Kinderopvang 1

Koffiecorner met lekkere cappuccino 1

Meer tijd 1

Minder kosten 1

Openingstijden 1

ProBiblio - Doelgroep onderzoek - Ouders met jonge kinderen - Matig stedelijke 

gebieden

Aantal

elly s choice 1

Heb thuis boeken zat 1

Aantal

anwb.nl 1

Babybites, 1

ballorig of speelzolder.nl 1

Bier en appelsap 1

Dagje uit.nl 1

Dagjeuit.nl 2

Dagjeuit.nl, Google.nl 1

dagjeweg.nl, overuit.nl 1

doemuseum.nl 1

geen specifiek 1

geen specifiek voorbeeld 1

gemeente 1

google 9

Google 10

Google, dagje uit 1

Google: uitjes met kinderen 1

jonge ouders 1

Kids uitjes 1

Kidsproof 1

Als u leest voor uw plezier, waar haalt u dan uw boeken of ebooks vandaan? Anders, namelijk

Als u op zoek bent naar leuke activiteiten voor uw 0-4 jarige kind, welke bronnen gebruikt u dan hiervoor om inspiratie op te doen? Website, 

bijvoorbeeld

Wat zou u willen dat de Bibliotheek biedt zodat u (vaker) voor uzelf naar de Bibliotheek zou gaan? Anders, namelijk
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kinder websites 1

Kinderwebsite 1

Lokaal nieuws mbt evenementen 1

Ouders van nu 1

oudersvannu.nl 1

Uit in Utrecht 1

uitinapeldoorn, dagjeweg.nl, uitmetkorting.nl 1

Uitinnoordholland 1

Via google 2

Via Google 1

via zoekmachine 1

vvv 1

Www.actievandedag.nl 1

Www.bol.com 1

www.notimeforflashcards.com 1

Www.uitmetdekinderen.nl 1

zoeksites 1

Aantal

Dragen en voeden 1

facebook 1

Forum 1

Viva Forum 1

zwangerschapspagina.nl 1

Aantal

acties bij bijv supermarkt 1

Agenda van de postcodeloterij 1

Bibliotheek 1

collega's die zelf moeder zijn 1

Kortingcoupons 1

Aantal

mijn dochter vraagt er zekf om 1

Ze hebben weinig interesse in voorlezen 1

Aantal

Bol 1

Bol.com 1

google 2

Google 1

kindervoorleestips 1

Oudersvannu.nl 1

Wepboek 1

www.bibliotheek.nl 1

Wat zijn redenen om uw kind thuis voor te lezen? Anders, namelijk

Als u informatie zoekt over voorlezen aan uw kind, welke bronnen gebruikt u dan? Websites, bijvoorbeeld

Als u op zoek bent naar leuke activiteiten voor uw 0-4 jarige kind, welke bronnen gebruikt u dan hiervoor om inspiratie op te doen? Forums en 

chatsites, bijvoorbeeld

Als u op zoek bent naar leuke activiteiten voor uw 0-4 jarige kind, welke bronnen gebruikt u dan hiervoor om inspiratie op te doen? Anders, 

namelijk
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www.parenting.com 1

Zoeken op google. 1

Aantal

allerlei forums waar ik via google op kan komen 1

Ellegirl 1

Oudersvannu. 1

Aantal

bibliotheek 2

Bibliotheek 1

Bieb 1

biep 1

Consultatiebureau 1

de bibliotheek 1

Informatie avond ggd 1

Informeren bij de boekhandel 1

Peuterspeelzaal 1

rondkijken in een boekenwinkel 1

School/kinderdagverblijf 1

Aantal

internet 1

Via internet 1

Aantal

Al in bezit 1

heb zelf heeeel veeel 1

Van school 1

zelf bewaard van vroeger 1

Aantal

vanaf week 10 zijn we begonnen met voorlezen van ons zoontje 1

Aantal

Altijd 1

Altijd nuttig: iedereen heeft zijn eigen interpretatie van een verhaal en daarmee ook intonatie. Voorlezen neemt iemand mee in de 

persoonlijke beleving.

1

blijft altijd goed, ook nog voor tieners maar dan doe je het natuurlijk minder 1

denk per kind verschillend 1

geen specifieke leeftijd 1

lezen is altijd goed voor taalontwikkeling, ongeacht van leeftijd 1

stopt nooit 1

tot een kind er geen behoefte meer aan heeft 1

Waar haalt u de voorleesboeken voor uw kind vandaan? Anders, namelijk

Vanaf wanneer denkt u dat het nuttig is voor de taalontwikkeling om een kind voor te lezen? Anders, namelijk

Tot aan welke leeftijd denkt u dat het nuttig is voor de taalontwikkeling om een kind voor te lezen? Anders, namelijk

Als u informatie zoekt over voorlezen aan uw kind, welke bronnen gebruikt u dan? Forums en chatsites, bijvoorbeeld

Als u informatie zoekt over voorlezen aan uw kind, welke bronnen gebruikt u dan? Anders, namelijk

Als u informatie zoekt over voorlezen aan uw kind van 0-4 jaar, aan welke organisaties denkt u dan? Anders, namelijk
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tot wanneer een kind er behoefte aan heeft, mogelijk ook nog na de basisschool dus. 1

Tot wanneer het kind voorgelezen wil worden 1

Tot ze het zelf niet meer willen 1

Totdat wanneer hij zelf aangeeft niet meer te willen 1

Verschilt per kind. Geeft ze zelf aan 1

Wanneer ze zelf geen zin meer hebben om voorgelezen te worden 1

Zo lang ze het leuk vinden 1

Zolang hij / zij het leuk vindt 1

Aantal

Sinds kort verhuisd dus nog geen idee 1

Aantal

4 maanden 1

7 1

8 jaar 1

Aantal

Leuk

1

Deels leuk 1

Een goede begin om als moeder met kind samen kunnen gaan lezen. 1

Erg leuk 1

Erg leuk en een goede stimulans om weer naar de bibliotheek te gaan. 1

Erg leuk en leerzaam 1

Erg leuk, de boekjes blijven favoriet 1

Erg leuk! 2

Erg leuk. 1

Gezellig, leuk. We hebben het nog steeds. 1

goed initiatief 1

Hartstikke leuk 1

heb niet heel veel mee gedaan eerder andere boekjes gehaald die niet allemaal in de boekstart zaten/aanbevolen werden. 1

Heel erg leuk. 1

Heel erg leuk. Het koffertje hebben we nog steeds. 1

Heel leuk 2

Heel leuk en educatief 1

Heel leuk initiatief! 1

Inhoud vond ik niet zo denderend. 1

leuk 4

Leuk 7

Leuk en nuttig 2

Leuk en op deze manier leuk kennis maken met de bibliotheek 1

Leuk extraatje 1

leuk idee 1

leuk iniatief 1

leuk initiaftief! 1

leuk initiatief 2

Wat vond u van het Boekstart koffertje?

Wat biedt de Bibliotheek bij u in de buurt aan voor kinderen van 0-4 jaar? Anders, namelijk

Vanaf wanneer denkt u dat een kind lid kan worden van de Bibliotheek? Anders, namelijk
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Leuk initiatief 2

Leuk initiatief om een kind aan het lezen te krijgen 1

Leuk kleinigheidje 1

Leuk maar wel veel reclame 1

Leuk om mee te starten en we gebruiken het nu nog 1

Leuk om men er op te attenderen dat je je kind gratis in kunt schrijven als lid van de  bibliotheek 1

Leuk pakket met boekje en dingetjes 1

leuk, compleet en leerzaam 1

Leuk, interessante inhoud. De buitenkant is voor verbetering vatbaar. 1

Leuk! 3

Leuk! Had wat beter gevuld kunnen zijn of koffertje had wat kleiner gemogen, maar achteraf toch handig: als de kleine bij opa & oma 

gaat logeren kunnen er mooi wat boekjes en speelgoed in

1

Leuk! Verschillende boekjes en flyers die interessant waren/zijn 1

Leuk!!! 1

Leuke boekjes 1

mwah 1

Oke 1

Prachtig, nuttig, erg leuk 1

Stoffen boekje, cd met liedjes 1

Super leuk 1

wel grappig niet bijzonder 1

wel leuk, koffertje hebben we nog steeds 1

Zeer leuk 1

Aantal

Ik ben lid van een andere bibliotheek dan de bibliotheek waar mijn kind lid zou worden. 1

Ik had al 2 boekstart koffertjes voor mijn ouderen kinderen, inclusief bibliotheekpas. Ik kan daar meer boeken mee lenen dan ik kan 

voorlezen.

1

Niet aan gedacht 1

Vergeten 1

Vergeten, niet meer aan gedacht. 1

Aantal

Bieb zit in de stad dan moet ik ze binnen een bepaalde tijd terug brengen. Vind het leuker om ze te kopen en bij de action kun je al 

boeken voor een euro kopen .

1

Boeken veel gekregen 1

geen tijd 1

Geen tijd 1

heb genoeg eigen boeken 1

heel veel boeken thuis 1

Ik koop altijd boeken. 1

ik koop boeken 1

Mijn kind eet de boeken op dus zolang ze nog in haar mond gaan lezen we zelf voor uit eigen boeken. 1

Mijn vrouw is daar geweest met mijn dochter 1

niet aan toegekomen 1

Niet met mijn jongste kind. Ik ga elke week met mijn oudste kind naar de bibliotheek, omdat ze daar ook muziekles volgt. Dan gaan we 

meteen even nieuwe boeken uitzoeken voor alle kinderen.

1

Nog niet aan toe gekomen. Overigens wel met mn andere kinderen geweest. 1

Nog niet van toepassing 2

Waarom heeft u het Boekstart koffertje niet opgehaald? Anders, namelijk

Waarom bent u het afgelopen jaar niet met uw kind naar de Bibliotheek geweest? Kind = lid van de Bibliotheek
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Openingstijden vooral 1

Thuis al zelf veel boeken 1

We hebben thuis al boeken. Misschien als ons kind ouder wordt en zelf boeken wilt uitzoeken. 1

We hebben zelf thuis heel veel boeken, plus ik vergeet boeken weer terug te brengen als we ze lenen. 1

we hebben zelf zoveel boeken 1

Aantal

Eigenlijk niet bij nagedacht 1

Geen behoefte aan 1

geen idee 1

geen lid 1

Geen lid 1

Geen lid en kleine bibliotheek 1

geen noodzaak, geen idee wat het te bieden heeft, te ver 1

heb zelf heel veel kinderboeken 1

Ik heb boeken genoeg thuis voor nu 1

ik heb nog genoeg voorlees boeken 1

Ik heb thuis veel boeken 1

Ik lees zelf vrij langzaam en ben daardoor snel gestopt met lenen, omdat ik telkens moest verlengen. Daarom koop ik boeken en denk ik 

niet meer aan de bibliotheek. Al ruim 10 jaar niet meer in een bibliotheek geweest.

1

Ligging, vervoer 1

Mijn kind is nog geen 5 maanden oud 1

Mijn kind is nog te jong en gaat daar meer boeken slopen dan kijken 1

Mijn partner gaat regelmatig boeken uitzoeken met/voor onze kinderen. 1

Mijn vrouw is lid en gaat altijd met onze dochter naar de bibliotheek. 1

niet aan gedacht 1

Niet aan gedacht 2

Omdat dit nog niet nodig was. Boeken genoeg thuis. 1

Omdat het thuis net een bibliotheek is 1

Omdat ik thuis zelf leesboekjes heb 1

Omdat ik zelf lid ben van een grote biblotheek vlak bij mijn werk. Daar komt mijn kind niet veel. 1

omdat ons zoontje een huilbaby was en daarom weinig hebben kunnen ondernemen. in de toekomst gaan we dit zeker doen. 1

Omdat we andere dingen doen 1

Omdat we een behoorlijk aanbod van boeken hebben, gekocht en gekregen en omdat we een deel downloaden.

Daarbij wist ik niet dat lidmaatschap voor kinderen gratis was.

1

Omdat wij de boeken de we willen hebben zelf aanschaffen. Tevens krijgen we elke maand een setje boeken via een aanbieder. 

Daarnaast maken we ook gebruik van internet.

1

omdat wij thuis genoeg boekjes hebben 1

Omdat ze tot op heden al veel boeken heeft en sommige boeken vaak opnieuw wil lezen.  Bij een bibliotheek heb ik het geviel dat ik de 

boeken snel terug moet brengen ivm boetes.

1

Onze zoon is pas 5 maanden en we hebben al een stapeltje boekjes voor hem. 1

Te jong 1

Thuis al voldoende boeken om uit voor te lezen 1

Trekt mij niet 1

Voldoende boeken via vrienden familie 1

vond het niet nodig 1

We hebben genoeg boeken thuis 1

We hebben veel boeken 1

We hebben zelf voorleesboeken genoeg 1

Waarom bent u het afgelopen jaar niet met uw kind naar de Bibliotheek geweest? Kind = geen lid van de Bibliotheek
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Wij hebben/kopen/krijgen zelf boeken 1

Zag er geen baat in 1

Zit niet echt in de buurt 1

Aantal

alleen ingeschreven 1

Het aanbod bekijken 1

Aantal

boeken lenen 1

Boeken lenen 1

Boeken te lenen voor oudere broers en zus 1

Om boeken te lenen die mijn kind leuk vindt 1

Aantal

Ik dacht dat zij nog te jong was om aan te melden en zelf heb ik een bibliotheek pas. 1

Ik schaf nu nog de boeken aan voor mijn kind. Wanneer hij zelf kan lezen gaat hij wel lid worden. 1

Omdat ik al lid ben 1

Te jong 1

Aantal

Al aangegeven, te jong 1

Boeken genoeg thuis. nog niet aangedacht. 1

Dacht niet dat het nuttig was 1

Geen behoefte aan 1

Geen energie in gestoken 1

geen interesse 1

Geen interesse in lezen en te weinig geduld daarvoor 1

Geen tijd en vergeetachtigheid om evt de boeken weer terug te brengen 1

Heb boeken genoeg voor deze leeftijd 1

Ik denk dat mijn kind nog te jong is. 1

ik heb nog genoeg voorleesboeken 1

Ik heb thuis veel boeken 1

Ik heb zelf zelden gebruik gemaakt van de bibliotheek en we hebben het idee dat de boeken die we gekocht hebben, nog volstaan voor 

deze leeftijd.

1

Kind is nog te jong om voorgelezen te worden, hij is te actief, waardoor hij niet even rustig bij je komt zitten om voorgelezen te worden. 1

Nee 1

niet aan gedacht 1

niet aan gedacht, wel zeker van plan in de toekomst. dat was een tip van een vriendin 1

Niet bij stilgestaan 1

Niet in de buurt 1

Niet mee bezig geweest en we hebben veel kinderboeken thuis 1

Niet nodig 1

Nog niet aan gedacht 2

Wat zijn voor u redenen om met uw 0-4 jarige kind naar de Bibliotheek te gaan? Anders, namelijk

U heeft eerder in de vragenlijst aangegeven dat uw kind (nog) geen lid is van de Bibliotheek, maar u zelf wel. Wat is de reden dat uw kind geen 

lid is van de Bibliotheek?

U heeft eerder in de vragenlijst aangegeven dat uw kind (nog) geen lid is van de Bibliotheek, en u zelf ook niet. Wat is de reden dat uw kind geen 

lid is van de Bibliotheek?

Wat heeft u de afgelopen 12 maanden met uw kind in de Bibliotheek gedaan? Iets anders, namelijk
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Nog niet aan toegekomen. Staat wel op de planning. 1

nog te jong 1

Omdat ik eigenlijk altijd boeken koop,

Ik ben echter wel van plan mijn kind Lid te maken bij de bibliotheek.

1

Omdat mijn vrouw dat is 1

Omdat we thuis genoeg boeken hebben 1

Omdat wij de boeken de we willen hebben zelf aanschaffen. Tevens krijgen we elke maand een setje boeken via een aanbieder. 

Daarnaast maken we ook gebruik van internet.

1

omdat wij zelf alles aanschaffen of krijgen 1

Ons oudste kind is lid en mag10 boeken lenen tegelijk. Dat is op dit moment voldoende voor alle 3 kinderen. 1

Pas verhuisd en nog jong 1

Te weinig informatie en al voldoende boeken thuis 1

Verhuisd 1

vond het niet nodig 1

We hebben een thuisbibliotheek :-) 1

We hebben genoeg boeken thuis. De bieb in onze woonplaats is niet zo groot. Beperkt aanbod aan kinderboeken, de meeste hebben we 

zelf al thuis

1

We hebben zelf voorleesboeken genoeg 1

We lenen geen boeken uit angst voor schade. 1

Zat boeken thuis 1

zelfde als de vorige 1

Zelfde reden: ik koop de boeken, ook voor ons kind. 1

Zie het vorige antwoord. 1

Zie vorige vraag 1

Zien we de noodzaak nog niet van in. 1

Zit midden in de stad en dat is onhandig. 1

Aantal

Apeldoorn heeft een grote bibliotheek in de stad, met een leuk speelplein. De decentrale bibliotheken zijn iets minder aanlokkelijk. 1

De klank van het voorlezen goed aan komt bij je kind. 1

Een speciale hoek voor kinderen, leuke zitplekjes en mijn kind komt er daarom graag. 1

er is altijd wel wat voor de kinderen 1

Er is een grote diversiteit aan voorleesboeken 1

Er is een ruime keuze en de boeken zijn op leeftijd gesorteerd 1

Er zijn enorm veel kinderboeken en het hoekje voor kinderen is leuk ingericht met een balans tussen voorlezen en spelen. 1

genoeg aanbod 1

Genoeg keus. Kinderen vinden het leuk om te gaan. Gezellige inrichting 1

Gewoon leuk 1

Het is een leuke en gezellige plek voor de kinderen. Ik ben blij dat ze gewoon lekker boeken kunnen lezen in een steeds meer digitale 

wereld.

1

Het is goed voor de ontwikkeling en daar vindt je juist de leuke boeken 1

Is altijd wel iets leuks te vinden voor ze. 1

Ruim aanbo? 1

Ruime keus aan boeken en faciliteiten 1

Uitgebreid aanbod, gepresenteerd zodat kinderen zelf kunnen zoeken en kijken, activiteiten op gericht op kinderen 1

veel aanbod.. dvd boeken etc 1

Veel keus, er zit altijd wel wat leuks tussen. Bovendien houden peuters van herhaling dus is het helemaal niet erg als je een boekje twee 

keer leent,

1

U heeft aangegeven dat uw algemene indruk van het aanbod van de Bibliotheek zeer goed is. Kunt u uw antwoord toelichten? 
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veel keuze op verschillende leeftijd 1

Veel variatie in boeken en verhaalonderwerpen 1

Voor de ontwikkeling 1

Ze hebben ruime keuze aan boeken 1

Zeer veel keuze 1

Aantal

Ben er 1 keer geweest en er is een leuke leesplek met leuke boeken. Ga er alleen niet heen omdat ik ze moet terugbrengen dus weer 

een verplichting en er is een mogelijkheid dat ze ze kapot maken. Koop ze liever

1

Compleet assortiment, veel onderwerpen, een hoop boeken, kundig personeel 1

De meeste boeken zijn geschikt voor +2 jaar. Relatief weinig voor de kleintjes aanwezig, behalve puzzels. 1

Er is keus genoeg aan boeken en dvd's. Ook kunnen er boeken of dvd's geleend worden van andere bibliotheken uit de omgeving als je 

die reserveert

1

Er is voldoende aanbod voor deze leeftijd 1

Er is voldoende keus voor alle leeftijden en mocht je naar iets opzoek zijn kan je dat altijd aangeven en word er actie op ondernomen 1

Er zijn veel baby en peuterboekjes te leen. En ook prentenboeken. 1

Er zijn veel boekjes. 1

Fijne ongeving 1

Genoeg aanbod 1

Genoeg aanbod en leuke speelplaats voor kindere 1

genoeg boeken en andere media. DVD's vaak wat versleten 1

gevarieerd aanbod. 1

Het aanbod is groot! 1

het is leuk ingericht en ze hebben voldoende keuze 1

ik kom er nooit maar hoor goede verhalen 1

Ik kom niet zo vaak in bibliotheken, maar de laatste keer dat ik er was, was de inrichting van de bieb en het aanbod van boeken en 

materiaal voor kinderen prima!

1

Ik onze bibliotheek is voldoende keuze/ diversiteit aan boeken die passen bij de leeftijd van mijn kind 1

In de vluggigheid hebben we gekeken en er is genoeg voor onze dochter 1

Informatie ziet er gewoon goed uit 1

Ja ik denk persoonlijk dat het enorm goed is voor het kind 1

Kinderen vinden het heel leuk om naar al de boeken te kijken, maar ze zijn heel snel van gedachte te verwisselen dat na een paar 

momentjes wordt het voor ze heel saai

1

Leuk dat het op zo'n jonge leeftijd al kan 1

leuke boeken en voor alle leeftijden wat 1

Leuke boekjes 1

Leuke en voldoende boeken voor die leeftijd. Voorleesmomenten. 1

nee 1

Netjes, schoon, veel aanbod qua boeken. Er worden naar mijn weten niet heel erg veel activiteiten georganiseerd dus dit zou een 

aandachtspunt kunnen zijn.

1

onze bibliotheek is pas vernieuwd, en al hoe wel het helaas kleiner is geworden is het wel mooier geworden. 1

Ruim aanbod 1

Ruim aanbod en de bibliotheek ziet er verzorgt uit. 1

Ruim assortiment.  Leuk hoekje.  Alleen ze moeten stil zijn. Euh het zijn kinderen.  Richt dan geen kinder hoek in. 1

Ruime keus aan kinderboeken van goede kwaliteit 1

ruime keuze 1

Twee vlakbij onze woning (fietsafstand). 1

Variatie aan boeken, geschikt voor de leeftijd van m'n kind 1

Veel boeken en activiteiten voor kinderen aanwezig. 1

veel boeken! en er wordt veel voor gedaan. 1

U heeft aangegeven dat uw algemene indruk van het aanbod van de Bibliotheek goed is. Kunt u uw antwoord toelichten? 
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Veel diverse boeken, leuke kinderafdeling. 1

veel keus 1

Veel keus rondom literatuur. Gezellige en kindvriendelijk zithoek en leuke activiteiten wat ook samen met school woedt gedaan. 1

veel keuze aan leuke boeken en sfeervol ingericht 1

Veel keuze en handig digitaal systeem 1

Voldoende boeken 1

Voldoende boeken om te lezen 1

voldoende mogelijkheden 1

Vrij ruime keus, goed materiaal. 1

Wat ik ervan gezien heb 1

Wat is zocht hebben ze vaak wel 1

ze hebben van alles wat 1

Zou uitgebreider kunnen. 1

Aantal

Aangezien ik er nog niet vaak ben geweest kan ik geen duidelijke mening vormen. 1

Ben ervte weinig geweest om tot een goed oordeel te kunnen konen 1

Ben zelf nog niet in de nieuwe bieb van Hoogeveen geweest. Kan hier dus geen gepast oordeel over geven. 1

Boekjesaanbod is wisselend qua kwaliteit. Erg afhankelijk van wat er op dat moment is. 1

Hier in Bergschenhoek is de bieb nogal klein. 1

Ik acht een leeftijd van 0-4 jaar te jong voor de bieb 1

Ik ben er niet vaak geweest met ze, ik kan er daarom niet echt een mening over vellen. 1

Ik ben nog niet in de lokale bieb geweest 1

ik heb genoeg eigen boekeen dus geen nut om extra te halen 1

Ik vind de keuze aan boeken een beetje aan de magere kant. 1

Niet bekend genoeg mee om te kunnen oordelen 1

Omdat we daar geen ervaring mee hebben kan in het niet uit ervaring beoordelen. 1

Veel boeken over magie en toveren 1

Vind de keuze niet heel groot, je kan wel boeken reserveren. 1

Voldoende aanwezig 1

weinig variatie. wel te bestellen maar dat is voor een kind niet leuk uitkiezen, doe moet t zien 1

Wij zijn nog niet zo lang lid, ik had een groter aanbod verwacht. 1

Aantal

Bibliotheek is verhuisd en veel kleiner geworden 1

Kleine bieb, dus weinig aanbod 1

nee 1

Aantal

Biet genoeg geld hiervoor 1

De meeste boeken die ik tot nu toe zocht waren ofwel niet in de collectie ofwel steeds uitgeleend. Dan koop ik ze zelf. 1

Geen behoefte aan 1

geen tijd/rust om te lezen momenteel 1

U heeft aangegeven dat uw algemene indruk van het aanbod van de Bibliotheek neutraal is. Kunt u uw antwoord toelichten? 

U heeft aangegeven dat uw algemene indruk van het aanbod van de Bibliotheek slecht is. Kunt u uw antwoord toelichten? 

U heeft aangegeven dat u zelf geen lid bent van de Bibliotheek. Waarom bent u zelf geen lid van de Bibliotheek? Anders, namelijk
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Heb er niet echt aan gedacht 1

heb graag eigen boeken, vraag deze voor mijn verjaardag 1

ik koop boeken bij de kringloop winkel en heb nog voldoende 1

Ik lees bijna niet 1

Ik redt het niet alijd om boeken binnen te terugbreng tijd te retourneren 1

lees bijna geen boeken 1

Lees niet vaak genoeg om een boek snel uit te hebben 1

vies om boeken te lezen die al door zoveel handen zijn geweest 1

Aantal

Een filiaal dichter bij huis 1

Groter aanbod 1

In de buurt zijn 1

Makkelijker bereikbaar 1

meer andere media aanbieden 1

niet zo streng op t stilte beleid. 1

Vroege openingstijden 1

Aantal

Beter bereikbaat 1

Blu-ray films 1

Boeken aanraden op basis van wat ik eerder heb geleend, zodat ik niet lang hoef te zoeken, want daar heb ik geen tijd voor als ik met 

kinderen in de bieb ben

1

e-books om te lenen 1

Filiaal dichter bij huis 1

Ik kom er al wel regelmatig 1

In de buurt zijn 1

koop ze liever neem geen tijd om naar de bieb te gaan 1

ProBiblio - Doelgroep onderzoek - Ouders met jonge kinderen - Weinig tot niet 

stedelijke gebieden

Aantal

2e hands winkel 1

Bieb huisje aan de straat, gratis af te halen website op fb 1

bij goodiebags 1

Bliyoo 1

boekenkast dorpshuis 1

Boekenkast met gratis boeken, die je ruilt tegen wat je thuis hebt liggen of je neemt er 1 gratis mee 1

Heb er nog veel op voorraad 1

Ik koop ze op de rommelmarkt en geef ze daarna door 1

kringloop of 2de hands of ruilen van alles doe ik eigenlijk wel 1

Aantal

24baby.nl 1

Wat zou de Bibliotheek moeten bieden zodat u (vaker) met uw kind van 0-4 jaar naar de Bibliotheek zou gaan? Anders, namelijk

Wat zou u willen dat de Bibliotheek biedt zodat u (vaker) voor uzelf naar de Bibliotheek zou gaan? Anders, namelijk

Als u leest voor uw plezier, waar haalt u dan uw boeken of ebooks vandaan? Anders, namelijk

Als u op zoek bent naar leuke activiteiten voor uw 0-4 jarige kind, welke bronnen gebruikt u dan hiervoor om inspiratie op te doen? Website, 

bijvoorbeeld
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anwb, speciale sites voor ouders 1

ANWB.nl 1

Bart smit 1

bol.com 1

dagje uit 3

Dagje uit 2

dagjeuit 1

Dagjeuit 1

dagjeuit.nl en knutselsites 1

Dagjeuit.nl, via Google 1

Dagjeweg 1

Dagjeweg.nl 1

divers 1

Geen 1

Ghvx 1

google 11

Google 25

google activiteit, kinderboederij etc... 1

Google zoekopd88 1

Google, dagjes uit 1

google.com 1

Google.com 1

google.nl 3

http://webshopacties.nl 1

jumbo dagje uit 1

monkeytown.nl 1

nickjr 1

Ouders van nu 1

oudersvannu 1

oudersvannu, oer, uitjesmetkinderen 1

pinterest 1

uitmetkids 1

van dierentuinen of pretparken 1

van pretparken 1

Van speeltuinen en pretparken etc. 1

vanalles 1

Vanalles 1

via google 2

Via Google of safari 1

voordeeluitjes.nl 1

Vvv 1

welke 1

Wij jonge ouders    facebook 1

www.uitinapeldoorn.nl 1

zoekpagina 1

zoover 1

Zwangerschapspagina.nl 1

Aantal

Als u op zoek bent naar leuke activiteiten voor uw 0-4 jarige kind, welke bronnen gebruikt u dan hiervoor om inspiratie op te doen? Forums en 

chatsites, bijvoorbeeld
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30plis kids 1

Ouder nu 1

vivaforum 1

zwangerschapspagina 1

Zwangerschapspagina.nl 1

Aantal

acties bij de supermarkt waarbij je met korting uitjes kan doen. 1

Buurtfolder 1

Google 1

ik bespreek het met mijn partner of vrienden 1

Kortingscoupon 1

winkel 1

zelf bedenken 1

Aantal

hij vind het leuk 1

hij wil het zelf altijd 1

Kind vindt het leuk 1

mijn kind vindt het leuk 1

onze dochter vindt het heerlijk 1

Ze vind het erg leuk 1

Ze wil het zelf graag 1

Aantal

google 4

Google 2

Google, kinderboeken.nl 1

Gratis boeken omline 1

ouders van nu 1

oudersvannu 1

Vfdc 1

Aantal

zwangerschapspagina 1

Aantal

bibliotheek 4

Bibliotheek 3

Consultatiebureau 1

we kijken in de winkel of we wat leuks tegenkomen 1

winkel 1

Aantal

Als u informatie zoekt over voorlezen aan uw kind, welke bronnen gebruikt u dan? Anders, namelijk

Waar haalt u de voorleesboeken voor uw kind vandaan? Anders, namelijk

Als u op zoek bent naar leuke activiteiten voor uw 0-4 jarige kind, welke bronnen gebruikt u dan hiervoor om inspiratie op te doen? Anders, 

namelijk

Wat zijn redenen om uw kind thuis voor te lezen? Anders, namelijk

Als u informatie zoekt over voorlezen aan uw kind, welke bronnen gebruikt u dan? Websites, bijvoorbeeld

Als u informatie zoekt over voorlezen aan uw kind, welke bronnen gebruikt u dan? Forums en chatsites, bijvoorbeeld
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2e hands winkel 1

Bliyoo 1

heb ze al 1

Ik heb ze al thuis van vroeger 1

Ik heb ze nog van uit mijn jeugd 1

oude boekjes van papa en mama 1

school bibliotheek 1

weggeefhoeken kringloop  enz 1

Aantal

Voor de geboorte al 1

Aantal

Het is heel lang fijn om af en toe voorgelezen te worden 1

tot 6 zeker en veder tot kind het zelf nog leuk vind om na die tijd voor te laten lezen . 1

tot een jaar of 6 tot 8 en hij het nog leuk vindt 1

tot het kind aangeeft dat niet meer te willen 1

tot het kind aangeeft er geen interesse meer in te hebben 1

Tot het kind het zelf niet meer voorgelezen wil worden 1

tot ik vind, dat ze het niet meer nodig heeft 1

Tot mijn kind zegt dat ze het niet meer wilt, of dat ze zelf wil lezen in plaats van voorgelezen te worden 1

Tot ze het zelf kunnen en niet meer voorgelezen willen worden 1

Tot ze niet meer voorgelezen wilt worden. Waarschijnlijk na de basisschool. 1

totdat een kind het zelf leuk vind 1

Verschilt per kind. Als een kind zelf goed kan lezen en niet meer voorgelezen wil worden 1

Zo lang als ze sin heeft om te luisteren, als ze zelf lezen kan kan ik wat moeilijkere boeken voor haar lezen. 1

Zo lang het kind er van geniet 1

Zolang het kind het leuk vindt 1

Zolang het kind het zelf wil 1

zolang hij het leuk vindt 1

zolang ze het zelf willen 1

Aantal

Broer is lid 1

Aantal

6 1

7 als ze kunnen lezen 1

wanneer het leert lezen en het ook daadwerkelijk leuk vind (geïnteresseerd is) 1

Aantal

Boekjes, knuffel 1

Een goed begin 1

een heel mooi en interessant koffertje 1

Er zaten leuke boekjes in en mijn kinderen spelen er nog steeds mee. 1

Wat biedt de Bibliotheek bij u in de buurt aan voor kinderen van 0-4 jaar? Anders, namelijk

Vanaf wanneer denkt u dat een kind lid kan worden van de Bibliotheek? Anders, namelijk

Wat vond u van het Boekstart koffertje?

Vanaf wanneer denkt u dat het nuttig is voor de taalontwikkeling om een kind voor te lezen? Anders, namelijk

Tot aan welke leeftijd denkt u dat het nuttig is voor de taalontwikkeling om een kind voor te lezen? Anders, namelijk
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Erg  leuk 1

erg leuk 1

erg leuk en informatief 1

Erg leuk vooral het boekje met liedjes van Dirk Scheele en een leuk knisperboekje 1

erg leuk! 1

Erg leuk! 2

Erg leuk. 1

Fantastisch.. ontzettend leuk om te krijgen 1

Geinig 1

Hartstikke leuk! 1

Heel erg leuk! En uitnodigend 1

Heel leuk koffertje, ze gebruiken het nog vaak, nu met hun eigen boekjes erin 1

Heel leuk koffertje! 1

Heel leuk, was verrast 1

Ik vond het erg leuk 1

ik vond het leuk , ik heb 2 kinderen en zit zo 3 jaar tussen en allebei hebben ze iets anders en vind het leuk dat er van alles in zit maar 

ook veranderd en niet zo zelfde blijft

1

Is al tijdje geleden maar het liedjesboek vonden beide kinderen geweldig. 1

Leuk 1

leuk 11

Leuk 22

Leuk cadeautje om te krijgen 1

Leuk dat dit er is. Mooi initiatief. 1

Leuk en goed initiatief 1

Leuk en idd een goed initiatief. Ons kind speelt vaak met het koffertje. Om spulletjes in te stoppen enzo 1

Leuk en informatief 1

Leuk en interessant 1

Leuk en interessant. In dit koffertje zat een softboekje van Gonnie Gans dat is een favoriet boekje. 

Ook het koffertje kan gebruikt worden als speelgoed.

1

leuk en leerzaam 1

Leuk en leerzaam 2

leuk gebaar 1

Leuk gebaar en leuke kennismaking met de bibliotheek 1

Leuk goed initiatief 1

leuk idee om kinderen lid te maken 1

Leuk initiatief 1

Leuk initiatief ! 1

Leuk initiatief. 1

Leuk koffertje, ze speelt er mee. 1

Leuk leerzaam aanrader 1

Leuk met een knisperboekje erin. 1

Leuk om te starten. Info was helder 1

Leuk presentje. 1

Leuk voor de kinderen 1

leuk, 1

Leuk, het kost geen enkele moeite om lid te worden van de bibliotheek 1

Leuk, koffertje werd lange tijd enthousiast meegesleurd overal naar toe. 1

Leuk, mijn dochter vond het super om mee te spelen en er zitten leuke dingen in! 1

Leuk, zat een leuk boekje in en informatie 1

Leuk, zowel de boekjes als het koffertje 1

Leuk! 5
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Leuk. 1

Leuke attentie 2

leuke attentie en goed begin 1

Leuke attentie. 1

Leuke inhoud 1

Leuke kennismaking 1

Leuke kennismaking met boeken. 1

mooi 1

niet bijzonder 1

niet zo bijzonder 1

Nuttig leuk en informatief 1

Om heel eerlijk te zijn (en niet ondankbaar te klinken): het stelde niet veel voor. Het was veel overbodige info die je eigenlijk weer direct 

weg doet.

1

Prima kennismaking met de Bibliotheek. Heel leuk. 1

Redelijk leuk. Koffer vonden ze leuker dan de inhoud 1

simpel maar leuk. je kan ook niet te veel verwachten. De koffer is een beetje onzin maar je krijg interessant flyer en leuke boeken 1

SUPER LEUK .. 1

Super Leuk! 1

sympathiek 1

Tpp 1

vond het wel een leuk koffertje zaten 2 boekjes in die ze heel leuk vond en ook het koffertje zelf is ook leuk vormgegeven en handig om 

spulletjes in te doen

1

Was wel leuk 1

wel aardig 1

wel leuk 1

Wel leuk 1

Wel leuk jammer dat naar bijna 4 jaar de inhoud nog steeds hetzelfde is 1

Aantal

Al gedaan voor de andere kinderen. Geen behoefte aan een derde koffertje. 1

bon kwijt door verhuizen 1

Het is er niet van gekomen en de bibliotheek laag voor mij niet op de route 1

ik was er toen niet bekend mee 1

nog niet van gekomen, de waardebon net deze week ontvangen 1

Staat nog steeds op de todo-lijst, wil dat binnenkort nu echt eens gaan doen 1

Toen was ik er nog niet van op de hoogte 1

Uitgesteld en vervolgens vergeten. Denk dat ik nu te laat ben... 1

Vergeten 1

Aantal

 De bieb is altijd dicht als ik toevallig in de buurt ben. 1

Eigen abonnement heb ik opgezegd, ook omdat we ontzettend veel kinderboeken van familie krijgen (met oudere kinderen). Zelf lees ik 

veel op internet.

1

Er is op school een bibliotheek 1

geen tijd 1

Genoeg boeken zelf 1

Heeft mijn vrouw gedaan. 1

Het is er niet van gekomen. En ik vind hem nog te jong, we hebben genoeg leesvoer thuis liggen die voldoet. 1

Waarom heeft u het Boekstart koffertje niet opgehaald? Anders, namelijk

Waarom bent u het afgelopen jaar niet met uw kind naar de Bibliotheek geweest? Kind = lid van de Bibliotheek
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Ik heb al zoveel boeken thuis dat het nog niet nodig is geweest. Ik ben wel van plan om eens te gaan 1

Ik heb genoeg boeken gekregen en het is daarom nog niet nodig 1

Ik heb zelf onwijs veel boeken voor mijn 3 kinderen van 0-4 jaar. We lezen dagelijks voor, maar we hebben ze nog niet allemaal 

doorgewerkt.

1

mijn partner wel 1

Mijn vrouw gaat altijd tijdens werktijd. 1

Niet aan gedacht 1

Niet nodig 1

Nog niet nodig geweest 1

Nog te klein/ jong 1

Omdat hij nog te klein voor is 1

Omdat mijn vrouw dat meestal doet, ik werk dan. 1

Omdat we zelf heel veel boekjes hebben waar ze gek van zijn 1

Omdat ze heel veel boeken cadeau heeft gekregen, dus we hebben genoeg boeken om uit voor te lezen 1

Pasje kwijt 1

Waarom zou ik? 1

Was voor mij niet nodig 1

Willen we nog steeds een keer doen, maar is er nog niet van gekomen. 1

Aantal

gebrek aan tijd 1

geen behoefte aan 1

geen behoefte aan gehad want mijn kind is nog te jong voor boeken 1

Geen behoefte aan. Te druk met andere zaken. 1

Geen idee 1

Geen interesse 2

Geen interesse. Alles is op internet te lezen en in boekjes. 1

Geen lid 2

Geen lid, zelf boeken genoeg 1

Geen lid. Zelf genoeg boeken 1

geen tijd voor. lezen thuis al 1

genoeg boeken thuis 1

Genoeg boeken thuis 1

genoeg te lezen aanwezig 1

Ik ben gescheiden, doet ex vrouw 1

Ik ben niet lid 1

Ik had niet de indruk dat ik hier iets met een kind van 2 te zoeken had. 1

Ik heb er nog geen moment voor gevonden, maar wil het wel graag 1

Ik heb geen idee wat zij ons kunnen bieden maar ik heb me er ook niet in geïnformeerd 1

Ik heb thuis heel veel kinderboeken 1

Ik het nog te vroeg dacht te vinden. 1

Ik koop liever boekjes. Ik vind het niet zo fris voor kleine kinderen. 1

ik lees mijn kind voor uit boekjes die ikzelf of mijn partner kopen. 1

Ik vind de bibliotheek te ver weg, en het is geen prettige bibliotheek. 1

Is gesloten in mijn dorp 1

Is niet in het dorp en hij heeft de wereld aan boeken thuis 1

Kind is pas 4 maanden oud 1

Kind was te jong 1

Mijn dochter is hiervoor nog te jong. 1

Waarom bent u het afgelopen jaar niet met uw kind naar de Bibliotheek geweest? Kind = geen lid van de Bibliotheek
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mijn kind is nog maar vier maanden en vanwege mijn eigen gezondheid 1

nee 1

neem er te weinig tijd voor en opa neemt de kleinkinderen wel mee naar de bibliotheek en daar zoeken ze boekjes mee uit. 1

Niet aan gedacht 2

Niet aan gedacht, Bibliotheek zit (nog) niet in mijn systeem (raar eigenlijk...als kind was ik lid en vond het erg leuk om er naar toe te 

gaan).

1

niet aan gedacht. 1

Niet noodzakelijk 1

Nog genoeg boeken thuis 1

nog niet aan gedacht dat dit kon op die leeftijd 1

Nog niet nodig 1

Nog niet van gekomen 1

Nooit aan gedacht 1

Omdat deze maar teee dagdelen open is, en geen leuke bibliotheek, geen leuke aardige mensen die er werken 1

omdat hij nog wat te klein is 1

Omdat ik daar gewoon niet kom 1

Omdat ik de boeken in een boekingwinkel koop 1

omdat ik genoeg boeken thuis heb liggen 1

Omdat ik ook gewoon boekjes in huis heb 1

Omdat ik zelf NOG niet  lid ben en onze kleine net 2 maanden oud is 1

omdat mijn kinderen een bieb op school hebben 1

omdat we af en toe een boekenwinkel binnenlopen om een nieuw boek uit te zoeken. Ikzelf ging alleen naar een 'biep', toen het 

noodzakelijk was voor school.

Tijdslimieten voor het lenen en terugbrengen zijn niet aan mij besteed.

1

Omdat we zelf boekjes kopen 1

omdat ze een schoolbieb hebben 1

Onze kast staat vol met minder boeken 1

Sinds we verhuisd zij naar nieuwe bibliotheek niet de tijd kunnen vijven ook nieuw lidmaatschap in nieuw dorp aan te vragen. 

Openingstijden bibliotheek vibd ik erg beperkt

1

Te jong 1

Vind Ik nog te jong 1

Voldoende boeken thuis om te lezen en tijdgebrek 1

We hebben honderden boekjes thuis. 1

we hebben thuis al heel veel boekjes 1

We hebben thuis boeken 1

We hebben zelf boeken, Lees niet altijd kinderboeken voor, Remco vindt het fijn als ik hem op een rustige/kalmerende toon iets voorlees 1

We zijn niet lid 1

Wij hebben thuis veel boekjes en lezen voor voor het slapen gaan. 1

Wij hebben tot eind 2016 in de VS gewoond en zijn zojuist teruggekeerd. Wij beginnen net te wennen aan alles in Nederland. 1

Wij wonen erg afgelegen en hebben geen bibliotheek in onze directe omgeving. Vind ik wel jammer omdat vroeger ging ik zelf erg vaak 

naar bibliotheek (in Finland).

1

Wij zijn verhuisd naar een dorp zonder eigen bibliotheek 1

Ze heeft in haar kast een hoop boeken staan. Geen behoefte om dan nog boeken te lenen. 1

Ze is nog te jong 1

Zelf boeken thuis 1

Zoontje is nog niet lid 1

Aantal

Wat heeft u de afgelopen 12 maanden met uw kind in de Bibliotheek gedaan? Iets anders, namelijk
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Boeken lenen 1

Filmpjes gehaald 1

met haar zus mee boeken uitzoeken 1

niet 1

samen met andere moeder samenkomen en voorlezen en thema's bespreken met o.a. gastsprekers 1

Aantal

Boek lenen 1

boeken lenen 2

boeken te lenen 2

boeken, muziek of films lenen 1

ik neem ze mee als we voor ons zelf boeken gaan halen. 1

niet 1

om boeken te lenen 1

Om boeken te lenen 2

Om boeken te lenen... 1

Om boeken uit te kiezen 1

om er alvast mee in contact te komen als haar zus er is 1

Om samen boeken uit te zoeken 1

Zodat hij zelf boekjes uit kan zoeken 1

Aantal

 We hebben een abonnement op naam vd ouders 1

Boeken lenen gaat via mijn lidmaatschap 1

dacht dat het vanaf 4 jaar is 1

eigenlijk vooral omdat ik en mijn vrouw zelf lid zijn en dus meestal boeken voor mezelf haal en dan gelijk een aantal kinderboeken erbij 

leen onder mijn of mijn vrouws naam, dus verder nog niet direct verder gekeken omdat dit ook werkt

1

ik leen de boeken voor hem op mijn eigen pas 1

kan lenen via mijn lidmaatschap, maar ga het zeker overwegen 1

Moet ik nog doen 1

nog te jong voor. 1

omdat ik de boeken leen op mijn lidmaatschap 1

omdat ze op school al een schoolbieb heeft waar ze wekelijks boeken kan lenen 1

wist het niet dat ze al lid kon worden 1

Aantal

Financiële kwestie van ex 1

gaat nu via opa 1

gebrek aan tijd (en geen ruimte openingstijden) en hij heeft veel boeken thuis (die gekocht of gekregen zijn) 1

Geen 1

Geen bibliotheek in woonplaats 1

Geen interesse 2

genoeg boeken in huis 1

gezin is lid van een andere bibliotheek, niet van de openbare bibliotheek. 1

heb thuis veel voorleesboeken voor die leeftijd ze gaat pas lid worden als ze zelf kan lezen daarvoor heb ik niet genoeg boeken 1

Wat zijn voor u redenen om met uw 0-4 jarige kind naar de Bibliotheek te gaan? Anders, namelijk

U heeft eerder in de vragenlijst aangegeven dat uw kind (nog) geen lid is van de Bibliotheek, maar u zelf wel. Wat is de reden dat uw kind geen 

lid is van de Bibliotheek?

U heeft eerder in de vragenlijst aangegeven dat uw kind (nog) geen lid is van de Bibliotheek, en u zelf ook niet. Wat is de reden dat uw kind geen 

lid is van de Bibliotheek?
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Hebben veel kinderboeken thuis 1

Hebben wij niet zoveel mee 1

Hetzelfde als net 1

Hij kan nog niet zelf lezen en heeft thuis heel veel boeken 1

Ik had niet de indruk dat ik hier iets met een kind van 2 te zoeken had. 1

Ik heb er nog geen tijd voor gehad en thuis hebben we nog genoeg boekjes waar ze nog niet op uit gekeken is 1

Ik heb er nog geen tijd voor vrijgemaakt om met haar naar de bibliotheek te gaan. Daarnaast heeft zij thuis een grote hoeveelheid 

boeken waar ze de eerste 4 jaar genoeg aan heeft.

1

Ik het dacht nog te vroeg te vinden. 1

Ik kom er eigenlijk nooit 1

Ik koop bijna elke maand nieuwe boekjes 1

Ik koop liever boeken 1

ik koop wel gewoon boeken als ik ze wil hebben 1

Ik neem het me steeds voor, maar het is er gewoon nog niet van gekomen. 1

ik vind het nog niet dat ze bezig hoeft te wezen ermee daar is haar leeftijd nog niet na. 1

Ik wist niet dat dat al kon op die leeftijd 1

Ik wist niet dat dit kon 1

Kind is pas 4 maanden oud 1

Mijn oudste kind is lid. 1

nee 1

niet aan gedacht 1

Niet aan gedacht. 1

Niet aan gedacht. Nog zo jong 1

Niet bij stilgestaan 1

niet nodig geweest 1

niet noodzakelijk, we komen zo al aan genoeg boeken 1

Niet over nagedacht 1

Niet verlengd 1

Nog boekjes genoeg thuis. Eerst leren omgaan met boeken zonder erop te kauwen. 1

nog geen behoefte aan gehad 1

nog niet aan toe gekomen 1

Nog niet aan toe gekomen 1

Nog niet aan toe gekomen. 1

nog niet nodig bevonden 1

Nog niet van gekomen, ze is nog maar paar maand. Dus binnenkort wel gebeuren 1

Nog te Jong. Word wel lid als hij 1 Jaar is 1

Nooit aan gedacht 1

nooit bij stil gestaan 1

Omdat het nog te jong is om voor gelezen te worden. Wel snap ik dat je daar zo vroeg mogelijk mee moet beginnen 1

omdat hij nog te klein is naar mijn mening 1

Omdat ik boeken zelf koop 1

Omdat ik thuis heeeeeeel veel kinderboeken in eifen bezit heb  en omdat we ook van de schoolboek lenen 1

Omdat we nu nog genoeg voorleesboekjes hebben 1

Omdat we onze boeken in een winkel kopen 1

Te jong. 1

Te ver gaan... 1

Te ver rijden. Zelf boeken genoeg. 1

te weinig info 1

Tejong 1

vanwege zijn leeftijd (4 maanden) en vanwege mijn eigen gezondheid 1
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Voldoende boeken thuis om te lezen en tijdgebrek 1

Vooralsnog voorzien in een hoop boeken. 1

We hebben geen bieb in het dorp 1

We hebben honderden boeken thuis. 1

we hebben thuis al heel veel boekjes 1

We hebben thuis boeken en hoeven nog geen boeken te lenen. 1

We hebben zelf wel boeken 1

We komen er niet 1

We kopen elke maand 3 á 4 boekjes in de boekenwinkel. 1

We kopen zelf boekjes. Van de bibliotheek moeten ze weer terug. 1

We kopen zelf de boeken, krijgen het en lezen daar uit voor. 1

wij gaan altijd boekje halen in de winkel of krijgen deze van familie en vrienden 1

Wist niet dat het al kon 1

Ze is nog te jong 1

Zelf boeken thuis 1

Zelfde reden 1

Zie antwoord vorige vraag. 1

Zie vorige antwoord 1

Zie vorige vraag 1

Zie vorige vraag, nooit over nagedacht.. 1

Zie vraag hiervoor. Was in andere stad weln lid. Diir verhuizing nog niet aangemeld in nieuw dorp 1

Zijn broer is lid. Hem nog niet aangemeld. Wil ik wel graag doen. 1

Aantal

Aantrekkelijk aanbod 1

Als ik een boek zoek hebben ze het of anders bestellen ze het. Goede service! 1

De bibliotheek is gezellig ingericht voor kinderen. Overigens is er nu speciaal voor de kinderen een dependance geopend op de 

basisschool. Handig!

1

Er is een gevarieerd, ruim aanbod van boeken. 

Daarbij heb ik ook lees/leerboekjes voorbij zien komen geschikt voor deze leeftijdscategorie Arabisch-Engels en ook het verdere Engelse 

aanbod is goed.

1

Er is elke week een voorleesmoment voor peuters, ze hebben speelgoed op de kinderafdeling en erg veel boekjes. 1

Er is genoeg keuze 1

Er is veel te doen voor kinderen. Ze kunnen er rustig een boek lezen maar ook lekker spelen. 1

Er is voor elk kind wel iets 1

Er zijn veel diverse boeken te leen. 1

genoeg keus. En als en boek er niet is kun je het reserveren en komt het via een andere bieb bij onze bieb. 1

Genoeg keuze 1

Genoeg keuze uit verschillende boeken en leuke speelhoek 1

Goed varrierent 1

Groot aanbod en veel verschillende soorten boeken 1

Grote variatie aan boeken voor verschillende leeftijden. Van baby tot peuter. 1

Ik vind het goed dat hij zelf boeken uit kan zoeken voor relatief weinig geld. Hij leert dat lezen onderdeel is van je leven. Het is een 

belangrijk deel van de opvoeding

1

keurige bibliotheek, fijne mensen en genoeg keuze 1

Redelijk 1

Ruime keuze in leuke voorleesboekjes. 1

Veel boeken in alle leeftijdscategorie 1

Veel keus. Alleen ver weg 1

U heeft aangegeven dat uw algemene indruk van het aanbod van de Bibliotheek zeer goed is. Kunt u uw antwoord toelichten? 
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Veel keuzes in materialen 1

veel soorten boeken/activiteiten 1

veel verschillende boeken 1

Veel verschillende boeken, goed advies. 1

Voldoende aanbod, laagdrempelig en geen kosten 1

Ze hebben er erg veel boeken voor die leeftijdsgroep. 1

Ze hebben heel veel verschillende boeken en er is genoeg keuze 1

ze hebben veel keus 1

zeer overzichtelijk en past zich aan de thema's van school 1

Aantal

aanbod is divers. boeken ogen fris en nieuw. 1

Aanbod voor alle leeftijden en altijd iets "voorradig" 1

Bibliotheek is klein maar wel voldoende aanbod, mogelijkheid om bij andere bibliotheken te gaan of te reserveren. 1

dat wat ik zoek kan ik vinden. 1

diversiteit boeken 1

Diversiteit boeken, activiteiten, gezelligheid 1

Diversiteit voor verschillende leeftijden 1

Er is alles wat nodig is 1

Er is genoeg aanbod 1

Er is genoeg materiaal en prima voorlichting indien nodig 1

Er is genoeg te kiezen in de categorie 0 t/m 4 jaar. 1

Er is van alles te verkrijgen 1

er is veel keuze 1

Er is voldoende aanbod voor iedere leeftijd 1

Er is voldoende keus en variatie 1

Er zijn aardig wat boeken voor mijn kind, maar de bibliotheek is klein en het zou beter kunnen 1

Er zijn boeken genoeg 1

Er zijn genoeg mensen aanwezig om alles te ordenen. Mensen zijn vriendelijk, het is goed bereikbaar, het aanbod is groot. 1

Er zijn veel boeken en genoeg activiteiten 1

Er zijn voldoende leuke boekjes beschikbaar om te lenen en/of daar te lezen. 1

genoeg aanbod 1

Genoeg boeken 1

genoeg en geschikte boeken 1

genoeg keus 1

Genoeg keuze 1

genoeg prenteboeken 1

genoeg variatie. 1

Goede keus in boeken 1

Groot aanbod aan boeken, in verschillende themas. Zowel prentenboeken als echte voorleesboeken. 1

Helaas kan je alleen op even weken op maandag middag terecht en dit is veel te weinig! 1

Het is er voor alle leeftijden, weet ik nog van vroeger 1

Het is leuk opgezet en de medewerkers zijn vriendelijk 1

Het is maar een kleine bibliotheek, voorheen zat ik bij een grote en het aanbod is daar gewoon veel groter. Enige minpunt bij de 

bibliotheek waar we nu lid van zijn.

1

Ik mis nog wat dikkie dik en dribbel boeken 1

Ik vind het goed dat een kind in aanraking komt met boekjes en voorlezen. 1

Ik weet uit mijn eigen tijd dat er voldoende aanbod is. 1

is toch goed dat je boeken kunt krijgen voor kinderen van 0-4 jaar 1

U heeft aangegeven dat uw algemene indruk van het aanbod van de Bibliotheek goed is. Kunt u uw antwoord toelichten? 
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ja 1

Ja ruime keus in boeken, steeds wat anders thuis lezen 1

Kan altijd beter 1

Kleine bieb 1

Leerzaam 1

Leuke activiteiten 1

Mijn kind heeft er plezier. 1

niks bijzonder, maar redelijk veel verschillende boek qua grote, thema, lefftijd category etc...

Dus voldoende maar niks extra

1

op zich goed, maar bibliotheken moeten ook meegaan met de tijd. 1

Openingstijden bibliotheek beperktin.ochtenden. 1

Oudere kinderen komen er wel ...ben zelf ook wel geweest en weet dat ze wel leuke boeken hebben 1

Overzichtelijk. Kinderen kunnen zelf lezen daar. Sfeer. 1

prima keus voor zijn leeftijd 1

redelijk veel leuke prentenboeken 1

Ruim aanbod 1

Ruime keus 1

Ruime keuze en genoeg diversiteit qua onderwerpen. 1

van alles aanwezig, van educatief tot gewoon leuk/gezellig 1

Veel aanbod voor kinderen, gezellig ingericht zodat je daar ook kan lezen... knuffels waar ze mee kunnen knuffelen 1

Veel boeken die geschikt zijn voor 0-4 jarigen, inrichting vrolijk en open, zodat het deze leeftijdcategorie aanspreekt. 1

Veel boeken en Mn dochter kan ze zelf makkelijk uitzoeken 1

veel boeken, veel variatie 1

veel keuze voor haar leeftijd. 

Hulpvaardig personeel.

1

Veel keuze, maar dat is wel wat afhankelijk van de grootte van de bibliotheek. Leuke speelafdelingen. 1

Veel variatie en keus 1

veel verschillende boeken 1

Veel verschillende boeken in verschillende stijlen, ook leerzaam. 1

Veel verschillende soorten boeken. 1

Verschillende soorten boeken 1

Vind de staat van de boeken soms erg slecht. 1

Voldoende keus 2

Voldoende keus aan relevante boeken voor de leeftijd 1

voldoende keuze 1

Voldoende keuze, maar niet veel begeleiding in de keuze door bijv. suggesties. 1

Voldoende verschillende boekjes 1

Voldoende, leuke boeken in de aanbieding 1

Voor baby's is er een wisselend klein aanbod 1

Voor de betreffende leeftijd voldoende verschillende boeken. Niet altijd even up to date 1

Voor ons kleine dorp hebben we een redelijk grote bibliotheek.

Mochten er boeken zijn die je wil lenen en deze zijn niet aanwezig, dan zijn deze eenvoudig aan te vragen.

1

We hebben een kleine bieb in ons dorp, maar het aanbod leek me prima. 1

we hebben een wat sobere bibliotheek hier in het dorp, is een speelhoekje met wat lego en een aantal boekjes en misschien een 4x per 

jaar een activiteit. vaak gaat ze dan ook nog niet mee omdat ze nog niet zelfstandig met lego gaat spelen en het daar ook niet super 

interessant vind nog

1

We vinden er altijd wel iets van hun gading 1

Ze hebben boeken, puzzels en van alles voor de kleine kinderen 1

Ze hebben leuke boeken voor de leeftijd 1

Ze organiseren ren hop leuke activiteiten 1

Zeer fijne omgeving om samen met men dochter maandelijks wat boeken te halen voor de ontwikkeling 1
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Zeer goed, zeker omdat het gratis is wat stimuleert de ouders ook om boek te lenen en voor te lezen voor kinderen. 1

zelf leue boekjes uitkiezen vinden ze geweldig 1

Zijn veel boekjes geschikt voor de kleinste

En filmpjes

1

Aantal

Boeken zijn vaak gericht op de iets oudere jeugd 1

Er zouden meer activiteiten georganiseerd kunnen worden 1

Geen toelichting 1

ik ben er nog nooit geweest, door de rare openingstijden. De bieb is altijd open, tijdens het middagslaapje van mijn kind. Dus niet echt 

handig

1

Ik denk dat ze voor elke leeftijd geschikte boeken hebben, maar voor de allerkleinsten vind ik het niet zo fris. 1

ik heb er te weinig kennis van 1

Ik kom er niet en ben er al jaren niet geweest dus kan er niets zinnigs over zeggen. Nu ik dit invul vraag ik mij wel af waarom wij niet naar 

de Bibliotheek gaan... ik ging er immers ook heen toen ik klein was en vond dat altijd wel leuk.

1

Ik vind het zelf niet noodzakelijk om nu al met mijn zoon naar decbieb te gaan omdat hij nog zo klein is 1

ik vind hier in de bibliotheek veel boeken of wij lezen veel of er veranderd niet veel haha 1

Ik weet dat er veel kinderboeken zijn, ik verwacht alleen weinig boeken voor kinderen van 0-4 jaar 1

Ik weet niet goed wat ze allemaal voor die leeftijdsgroep hebben omdat ik niet zo vaak in de bibliotheek kom. 1

Ja, ik weet niet precies wat het aanbod is, dus ik kan niet oordelen daarover. 1

lokale bibliotheek is erg summier qua boeken aanbod 1

nee 2

Nooit in de bibliotheek geweest 1

Omdat ik er zelf al lang niet meer ben geweest kan ik niet zeggen of het goed of slecht is 1

omdat ik zelf zoveel voorleesboeken heb zie ik het er nut niet van in 1

tegenwoordig is een bieb niet waar mensen hun boeken meer halen ze krijgen het vaak van familie of kopen het via een facebook site 1

Voor kinderen tot een jaar of 2 is het assortiment niet echt breed 1

we hebben in het dorp verderop een kleine bieb. zou leuk zijn als het een wat grotere zou zijn 1

Aantal

Het is superlastig iets te vinden in de bibliotheek voor elke leeftijd trouwens. 1

Op deze locatie zeer weinig boeken geschikt voor mijn kinderen 1

oude, beschadigde boeken 1

te weinig keus qua boeken, veel populaire boeken zijn steeds uitgeleend 1

Weinig keuze, kleine bibliotheek 1

Weinig variatie 1

Aantal

We hebben geen bieb 1

Aantal

Ik heb dozen vol boeken 1

Ik heb weinig tijd om te lezen. 1

U heeft aangegeven dat u zelf geen lid bent van de Bibliotheek. Waarom bent u zelf geen lid van de Bibliotheek? Anders, namelijk

U heeft aangegeven dat uw algemene indruk van het aanbod van de Bibliotheek neutraal is. Kunt u uw antwoord toelichten? 

U heeft aangegeven dat uw algemene indruk van het aanbod van de Bibliotheek slecht is. Kunt u uw antwoord toelichten? 

U heeft aangegeven dat uw algemene indruk van het aanbod van de Bibliotheek zeer slecht is. Kunt u uw antwoord toelichten? 
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Ik koop liever een boek, specifiek over bepaalde onderwerpen. Heb er dan ook geen haast mee. 1

Ik lees niet 1

Ik lees thuis te weinig 1

Ik maak er te weinig gebruik van om rendabel te zijn 1

Ik maakte er te weinig gebruik van, had genoeg aan de boeken die ik kocht of kreeg. 1

niet mijn soort boeken 1

Nog geen tijd vrijgemaakt na onze terugkeer uit het buitenland 1

Nog veel boeken in de kast staan om te lezen 1

omdat mijn ogen erg slecht worden door mijn ziekte (ms) 1

Was altijd te laat met terugbrengen 1

wij hebben zelf al zo veel boeken, we zijn zelf haast een bibliotheek 1

Wij woonden altijd in een andere stad en in Houten heb ik me nog niet verdiept in de locatie en het aanbod van de bieb 1

Ze hebben niet de boeken die ik wil lezen 1

Aantal

Bredere openingstijden bij lokale bieb 1

Dichterbij 1

digitale mogelijkheden uitbreiden 1

Ga wel heen als hij 1 is 1

Iets van publiciteit, wist niet en had me er niet in verdiept omdat ik er zelf nooit kom 1

Ik vind het zo prima. Ik vind ook niet dat de bibliotheek zozeer mensen moet trekken. Mensen moten zelf vaker kiezen om naar de bieb te 

gaan. Dat moet deel zijn van de ontwikkeling van mensen en de opvoeding van kinderen.

1

In de buurt komen 1

Meer boeken 1

Meer informatie aanbieden over de activiteiten 1

Niets 1

Niets anders 1

ruimer assortiment boeken 1

ruimere openingstijden 1

Ruimere openingstijden 1

s morgens open zijn 1

Aantal

Geen andere reden 1

Het is goed zo. Meer boeken zou soms fijn zijn. 1

Iemand die op mijn kind kan letten zodat ik ongestoord kan kijken/lezen 1

iets goedkoper maken 1

Ik ga niet voor mezelf 1

In de buurt komen 1

lagere kosten voor abonnement 1

Meer informatie toegespitst op mijn interesses 1

Muziek (lenen) Vinyl 1

Niets 1

Nvt 1

ruimer assortiment boeken 1

ruimere openingstijden 1

Wat zou de Bibliotheek moeten bieden zodat u (vaker) met uw kind van 0-4 jaar naar de Bibliotheek zou gaan? Anders, namelijk

Wat zou u willen dat de Bibliotheek biedt zodat u (vaker) voor uzelf naar de Bibliotheek zou gaan? Anders, namelijk
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wat ruimere openingstijden. Nu zijn ze vooral onder werktijd geopend en zaterdagochtend. Niet heel handig. 1

zelf lees ik alleen maar e-books, als daar een soort leen-module voor bestaat, is dat zeer interessant 1
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