
Vragen voor Flitspeiling Lezen in de vakantie 
 
Welkom bij dit BiebPanel onderzoek! 
 
Vakantietijd betekent voor sommige mensen dat ze meer tijd nemen dan de rest van het jaar om te 
lezen; andere mensen zijn juist voortdurend op pad en lezen minder dan normaal.  
Deze korte vragenlijst gaat over het lezen of luisteren van papieren boeken, luisterboeken en/of e-
books tijdens de vakantieperiode. 
 
 
(routing: allen) 

1. Heeft u de afgelopen zomer tijdens uw vakantie boeken gelezen? (meer antwoorden 
mogelijk)  

o Ja, papieren boeken 
o Ja, e-books 
o Ja, luisterboeken op cd 
o Ja, digitale luisterboeken 
o Nee (excl) 
o Ik heb geen vakantie gehad deze zomer (excl) 

 
(routing: indien afgelopen zomer boeken gelezen) 

2. Heeft u tijdens de vakantie meer of minder gelezen dan in de rest van het jaar? 
o Meer dan in de rest van het jaar 
o Ongeveer even veel als in de rest van het jaar 
o Minder dan in de rest van het jaar 
o Weet ik niet 

 
(routing: indien afgelopen zomer boeken gelezen) 

3. U heeft aangegeven dat u boeken gelezen heeft tijdens uw vakantie. Waren daar boeken 
bij die u geleend of gedownload heeft via de Bibliotheek? (meer antwoorden mogelijk) 

o Ja, via het e-bookplatform van de Bibliotheek (bibliotheek.nl) 
o Ja, via de app VakantieBieb 
o Ja, via mijn eigen Bibliotheek (papieren boeken of luisterboeken) 
o Ja, via de Bibliotheek op mijn vakantiebestemming (gastlenen) 
o Nee, ik heb geen gebruik gemaakt van de Bibliotheek                                                                                                                                                                                                                                                                        
o Weet ik niet (meer) 

 
(routing: allen, exclusief al gebruik gemaakt van app VakantieBieb) 
De VakantieBieb app is een app van de Bibliotheek, waarin ruim 60 e-books voor jeugd en 
volwassenen beschikbaar zijn gedurende de zomerperiode. De e-books zijn gratis te lezen op 
smartphone en tablet, door zowel leden als niet-leden van de Bibliotheek. 
 

4. Had u al eerder over de VakantieBieb app gehoord? 
o Ja, en ook weleens gebruikt 
o Ja, maar nooit gebruikt 
o Nee 

 
(routing: indien VakantieBieb gebruikt; vraag 3=2 of vraag 4=1) 

5. Wat zijn uw ervaringen met de app VakantieBieb? <open> 
 
(routing: allen) 
Hieronder ziet u enkele voorbeelden van posters van de campagne van de Bibliotheek over de app 
VakantieBieb. 
Klik op de posters om ze in groter formaat te openen in een nieuw internetvenster. 
 
Tonen materiaal campagne (posters) 

 

6. Heeft u één of meerdere van deze posters gezien de afgelopen zomer? 

a. Ja 
b. Nee 



c. Weet ik niet (meer) 
 
(routing: allen) 
Bibliotheken kunnen in de vakantieperiode aanpassingen aan de dienstverlening doen. Bijvoorbeeld 
qua acties, activiteiten, uitleentermijn, aandacht voor bepaalde collectie-onderdelen, speciale 
zomerabonnementen enzovoort. 
 

7. Wat zou uw Bibliotheek kunnen doen om het lenen voor de vakantie (nog) 
aantrekkelijker te maken? <open> 

 
Bedankt voor uw deelname aan het onderzoek! 
 
 


