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Voorwoord
Dit verslag is geschreven in het kader van een opdracht van de Bedrijfskundewinkel als nuttige aanvulling
op de studie Technische Bedrijfskunde aan de Technische Universiteit te Eindhoven. De
Bedrijfskundewinkel is een organisatie-adviesbureau dat door studenten gerund wordt. Zij lost
bedrijfskundige problemen op van bedrijven die niet de kennis hebben om ze zelf op te lossen en geen
financiele middelen hebben om een comrnercieel adviesbureau te betalen. Men stelt studenten in staat om
een stukje ervaring op te doen in de praktijk door middel van het uitvoeren van een opdracht, waarvoor
ook een passende beloning beschikbaar wordt gesteld. Al vele studenten zijn ons voorgegaan met positief
gevolg. Dit sprak ons beiden aan en daarom hebben wij besloten ook een poging te wagen om een opdracht
tot een succesvol einde te brengen.
Wij hebben gekozen voor de opdracht aangaande een altematief indelings- en plaatsingssysteem voor
kinderboeken. Deze opdracht is door een medewerkster van de bibliotheek te Weert bij de
Bedrijfskundewinkel neergelegd. Ais bibliothecaresse heeft zij zes jaar geleden een systeem ontwikkeld
voor het opzoeken van informatieve kinderboeken door kinderen. Wij moesten onderzoeken of er wellicht
ook bij andere bibliotheken behoefte aan een dergelijk systeem be staat. Dit hebben wij gedaan door middel
van enquetes en enkele interviews. Wij maakten ons gedurende het onderzoek een beetje zorgen om het
responsaantal van de enquetes waardoor het onderzoek enigszins vertraagd werd. Dns responsaantal bleek
echter normaal te zijn en voldoende om conclusies op te kunnen baseren.
Wij hopen dat de opdrachtgeefster zich door middel van dit verslag een beeld kan vormen van de
mogelijkheden die zij heeft om met succes haar plannen door te voeren. Het verslag kan echter ook
gebruikt worden door eenieder die dezelfde plannen nastreeft, zij het natuurlijk met goedkeuring van de
opdrachtgeefster.
Bij deze willen wij ook van de gelegenheid gebruik maken om de opdrachtgeefster en de
Bedrijfskundewinkel te bedanken. Het was een leuke ervaring waarvan wij zeker iets geleerd hebben.
Harold Counet
Bjorn Janssen
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Samenvatting
In het verslag is geprobeerd om te bepalen of er een behoefte bestaat aan een altematief indelings- en
plaatsingssysteem voor kinderboeken. Dit probleem is ons voorgelegd door de BedrijfskundewinkeL
Bij de bibliotheek in Weert is zes jaar geleden door een medewerkster een systeem ontwikkeld voor het
opzoeken van informatieve kinderboeken door kinderen. Aanleiding hiervoor was het feit dat het
informatiebalie van de bibliotheek vaak zo druk bezet was (grote doelgroep), dat voor andere
werkzaarnheden geen tijd meer overbIeef. De opdrachtgeefster wil nu weten of er behoefte is aan een
altematief registratiesysteem voor het registreren van kinderboeken bij bibliotheken en scholen in Limburg
en Brabant, ter vervanging van het huidige SISO-systeem en hoe groot die behoefte is. Zij heeft een eigen
bedrijfje opgestart en heeft zelf de eerste voorzichtige stappen gezet. Ze heeft echter geen goed beeld van
de markt en heeft zelf niet voldoende tijd enlof financiele middelen om een marktonderzoek te doen. Ook
vraagt zij zich af of er interesse is voor lezingen over jeugdliteratuur en op welke manier het beste de markt
benaderd kan worden.
In het onderzoek is gebruik gemaakt van enquetes en interviews. Vit dit onderzoek plus de gebruikte
scripties is gebleken dat kinderen veel problemen hebben bij het gebruik van het SISO-systeem. Daarom
hebben bijna aUe onderzochte bibliotheken interesse in een altematief systeem dat deze problemen zou
kunnen voorkomen.
Deze interesse hangt echter af van een aantal voorwaarden, namelijk:
•
het systeem moet eenvoudiger zijn dan het SISO-systeem;
•
het systeem moet landelijk aangeboden worden;
•
er moet sprake zijn van een gelijk systeem voor volwassenen en kinderen.
Het onderzochte systeem voldoet aan de eerste voorwaarde, maar schiet te kort bij de overige twee
voorwaarden. Tevens worden de genoemde kosten van het systeem als te hoog beschouwd, waardoor het
systeem waarschijnlijk niet ingevoerd kan worden. De opdrachtgeefster zal zich dus voomamelijk moe ten
concentreren op landelijke invoering van het systeem en aansluiting op het volwassenen-systeem. Dit
betekent dat ook het volwassenen-systeem aangepast zal moeten worden. Ook dient een kostenverlaging in
overweging te worden genomen.
Wat betreft de lezingen over jeugdliteratuur kan gezegd worden dat hiervoor slechts een gematigde
interesse bestaat. Over het tarief van een jeugdlezing kan men zich geen goed beeld vormen. Het tarief
varieert van fl 50,- tot fl 200,-.
Tenslotte is gebleken dat de beste manier om de markt te benaderen een directe persoonlijke benadering is.
Folders worden net als onze enquetes waarschijnlijk snel over het hoofd gezien, waardoor het effect
aanzienlijk verminderd wordt.
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Hoofdstuk 1 Inleiding
Het voor u liggende verslag is het resultaat van een onderzoek uitgevoerd onder Brabantse en Limburgse
bibliotheken. Het voomaamste doe I van dit onderzoek was om vast te stellen of er een behoefte bestaat
onder bibliotheken aan een altematief plaatsings- en indelings systeem voor kinderboeken.
In hoofdstuk 2 wordt de onderzoeksopzet en het vooronderzoek beschreven. In de onderzoeksopzet wordt
o.a. de situatie- en probleembeschrijving van de opdrachtgeefster beschreven, alsmede de precieze
onderzoeksvraag met bijbehorende deelvragen. In het vooronderzoek is aangegeven hoe men de voor het
onderzoek benodigde informatie en gegevens heeft achterhaald.
Het feitelijke onderzoek en verloop hiervan wordt in hoofdstuk 3 beschreven met daarin tevens een
verklaring waarom voor de gebruikte onderzoeksmethoden is gekozen.
Oe resultaten die met behulp van het onderzoek gevonden zijn, worden in hoofdstuk 4 weergegeven. Oit
wordt met behulp van de gebruikte enquete gedaan. Tevens worden aIle opmerkingen, die respondenten
gegeven hebben, per vraag getoond.
Tenslotte worden in het laatste hoofdstuk de conclusies en aanbevelingen gepresenteerd, die uit dit
onderzoek naar voren zijn gekomen, en wordt er een antwoord gegeven op de onderzoeksvraag en
bijbehorende deelvragen.
Gedurende het onderzoek en voor het maken van het verslag is gebruik gemaakt van een aantal
informatiebronnen. Oeze worden in de literatuurlijst gegeven.
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Hoofdstuk 2 De onderzoeksopzet en bet vooronderzoek
In dit hoofdstuk wordt het startpunt van het onderzoek weergegeven, de onderzoeksopzet. Vervolgens
wordt het vooronderzoek besproken, hetgeen voor het eigenlijke onderzoek wordt uitgevoerd. Hieronder
voIgt nu echter eerst de onderzoeksopzet.

2.1

De onderzoeksopzet

X Situatie-omschrijving
Bij de bibliotheek in Weert is zes jaar geleden door een medewerkster een systeem ontwikkeld voor het
opzoeken van informatieve kinderboeken door kinderen. Aanleiding hiervoor was het feit dat het
informatiebalie van de bibliotheek vaak zo druk bezet was (grote doelgroep), dat voor andere
werkzaarnheden geen tijd meer overbleef. Vaak stond er een lange rij kinderen te wachten. De oorzaak
hiervan was dat men niet ze1fstandig in staat was om de gezochte boeken te vinden en daardoor
voortdurend hulp moest zoeken. Onderzoek (Carla Custers, student BDI) heeft aangetoond dat dit
grotendeels te wijten is aan het SISO-systeem dat nog steeds landelijk gebruikt wordt. Het systeem is te
moeilijk en abstract voor kinderen en sluit niet aan op hun be1evingswereld. Landelijk is er een
eenvoudiger systeem naar voren gebracht dat kleuren en woorden combineerde. Dit systeem bleek
echter nog steeds te grofvan aard en is vervolgens door de betreffende medewerkster verfijnd en
ingevoerd in de bibliotheek te Weert (VIPS, Vereenvoudigd Indelings en Plaatsings Systeem). Het is in
de afge10pen jaren gebleken dat het nieuwe systeem aanzienlijke voordelen oplevert, zowel voor de
kinderen als de bibliotheek. Dit is voortgekomen uit een vergelijkend onderzoek met een soortgelijke
bibliotheek in Venlo. Kinderen kunnen boeken sneller en vaker ze1fstandig vinden. Hierdoor worden
medewerkers niet langer belast en kunnen ze zich richten op andere werkzaarnheden. Tevens is het
aantal uitleningen gestegen (en hierdoor het rendement over investeringen in boeken) en is het
terugzetten van boeken vereenvoudigd. Het VIPS is inmidde1s bij een aantal scholen in Weert met
succes geiinplementeerd. Reden genoeg voor de medewerkster om commerciee1 te gaan met bet
systeem en een eigen bedrijfje op te starten. Er zijn inmidde1s contacten gelegd met een bibliotheek in
Maastricht en HeerIen.

X Probleembeschrijving
De opdrachtgeefster heeft zoals gezegd een eigen bedrijfje opgestart en heeft zelf de eerste voorzichtige
stappen gezet. Ze heeft echter geen goed beeld van de markt en heeft zelfniet voldoende tijd en/of
financiele middelen om een marktonderzoek te doen. Ze wil nu weten of er behoefte is aan een
altematief registratiesysteem voor het registreren van kinderboeken bij bibliotheken en scholen in
Limburg en Brabant, ter vervanging van het huidige SISO-systeem en hoe groot die behoefte is. Tevens
wil zij een aanbeveling over de wijze waarop zij de markt het beste kan benaderen (inclusief
bereikbaarheid) en over het tarief dat zij zou moeten berekenen. Tenslotte vraagt zij zich af of er
interesse is voor lezingen over jeugdliteratuur.

X Opdrachtomschrijving
Onderzoek of er een behoefte bestaat bij bibliotheken en scholen om het huidige SISO systeem te
vervangen door een beter altematief systeem en hoe met dit systeem de markt te benaderen. Onderzoek
tevens of er een behoefte bestaat voor lezingen over jeugdliteratuur.

X Atbakening
We hebben in samenspraak besloten het onderzoek te beperken tot bibliotheken in Limhurg en Brabant.
AUeen bibliotheken omdat scholen meestal het voorbeeld van bibliotheken volgen en omdat
bibliotheken waarschijnlijk grotere afnemers van het systeem zuIlen zijn. Verder beperken we ons tot
Limburg en Brabant conform de wensen van de opdrachtgeefster (tijdgebrek voor uitvoeren mogelijke
opdrachten). De behoefte aan lezingen over jeugdliteratuur behoort niet tot de kern van het onderzoek.
Hij zal echter weI meegenomen worden in de onderzoeksdeelvragen.
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X Onderzoeksvraag
In hoeverre bestaat er een behoefte bij bibliotheken in Limburg en Brabant aan een beter alternatief
registratiesysteem voor informatieve kinderboeken?

X Onderzoeksdeelvragen
Indien er een behoefte bestaat:
- wat heeft men dan voor een dergelijk systeem over (tariefbepaling, bereidheid)?
- hoe kan men het beste de markt benaderen (bereikbaarheid)?
- bestaat er een behoefte aan lezingen over jeugdliteratuur?

X Methoden van onderzoek
We zullen bij het onderzoek gebruik maken van interviews en enquetes. Verder zullen we ook gebruik
maken van literatuur en het Internet.

2.2

Het vooronderzoek

In deze paragraaf wordt de inhoud van het vooronderzoek gepresenteerd, dat samen met het eerste gesprek
tot de onderzoeksopzet heeft geleid. Na het eerste gesprek met de opdrachtgever is er gestart met het
vooronderzoek. Het doel van het vooronderzoek was om zoveel mogelijk informatie te verzame1en en te
analyseren om zodoende een goed inzicht te krijgen in de onderzoeksvraag. Het functioneren van het
alternatieve indelings- en plaatsings systeem is via het eerste gesprek met de opdrachtgever en de
uitgereikte folders duidelijk geworden.
Met behulp van de scripties is verduidelijkt wat de voor- en nadelen van het SISO -en het onderzochte
systeem zijn. De resultaten van de scripties zijn in de enquete verwerkt om te kijken of de scripties
representatief waren voor de gehele populatie bibliotheken.
Een derde bron van informatie die gebruikt is bij het vooronderzoek is Internet. Via Internet zijn de
gegevens van de bibliotheken gevonden die voor het onderzoek van belang waren. Omdat niet alle
gegevens die nodig waren voor het onderzoek via het Internet te vinden waren, is besloten om ook
telefonisch gegevens te verzamelen.
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Hoofdstuk 3 Het Onderzoek
In dit hoofdstuk wordt de opzet van het onderzoek gegeven.
Een onderzoek kan opgedeeld worden in verschillende theoretische kennisniveaus d.w.z. de hoeveelheid en
kwaliteit van de informatie die voor de start van een onderzoek bekend is, gerelateerd aan het doel van het
onderzoek. Zo kan men een onderzoek opdelen in:
1.
2.
3.
4.

Verkennend onderzoek: geen kennis over welke factoren van belang kunnen zijn bij de
probleemstelling.
Beschrijvend onderzoek: met behulp van het verkennend onderzoek een beschrijving van de situatie
geven waarin de probleemstelling zich bevind.
Toetsend onderzoek: onderzoeken welke verbanden bestaan er binnen de probleemstelling.
Ingrijpend onderzoek: werkelijk ingrijpen in een situatie.

Verder kunnen er verschillende typen onderzoek onderscheiden worden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

experiment;
gevalstudie: men richt zich op een enkel object of onderdeel;
vergelijkend onderzoek: men vergelijkt een aantal situaties op zoek naar overeenkomsten of
verschillen;
evaluatie-onderzoek: men evalueert het effect van een bepaalde actie;
ontwerpgericht (acHe-) onderzoek: men probeert een nieuwe verbeterde situatie te ontwerpen;
simulatie-onderzoek: in de praktijk uitproberen van een bepaald theorie of ontwerp.

Om te achterhalen of er een behoefte bestaat aan een alternatief registratiesysteem is gekozen om een
beschrijvend, vergelijkend onderzoek binnen bibliotheken uit te voeren. Beschrijvend omdat de factoren
die bij de probleemstelling horen vantevoren al bekend waren zodat er geen verkennend onderzoek hoefde
te worden uitgevoerd en het onderzoeken van verbanden had geen betrekking op de probleemsteUing.
Voor een vergelijkend onderzoek is gekozen omdat men graag wilde onderzoeken of de behoefte aan een
alternatief registratiesysteem bij meerdere bibliotheken bestond.
Concreet betekent dit dat er een onderzoek word verricht binnen de doelgroep (bibliotheken) om een
theorie te bewijzen (is er een behoefte?).
De beste methoden om zo'n onderzoek uit te voeren, zijn enqueteren en interviewen (zie figuur 3.1).

figuur 3.1
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Tijdens het onderzoek is gebruik gemaakt van verschillende onderzoeksmethoden nameIijk:
• elektronisch enqueteren
• schriftelijk enqueteren
• interviewen
+ non-respons onderzoek
Er wordt eerst uitgelegd waarom voor deze methoden gekozen is. Vervolgens wordt beschreven hoe ons
onderzoek verlopen is.
Elektronische enquete (zie bylage 1, pag. 16)
Omdat er in eerste instantie haast geboden was met het onderzoek, is er voor gekozen om het verzamelen
van de gegevens van de ondervraagden via e-mail te laten gebeuren. E-mail werkt bijzonder snel met een
verzend- en terugstuurtijd van enkele seconden.
Schriftelyke enquete (zie bylage 1, pag. 16)
Daar niet elke bibliotheek over een e-mail adres beschikte, hebben we de resterende bibliotheken via de
post benaderd.
Interview
Deze methode is geschikt om dieper op bepaalde zaken in te gaan en om een duidelijker beeld van de
behoeften van de bibliotheken te verkrijgen.
Non-respons onderzoek
Een enquete zal nooit voor 100% geretoumeerd worden. Er dient rekening gehouden te worden met een
responsie percentage van +/- 20% (syllabus voor projectuitvoerders). Er is gekeken of deze groep nonrespondenten invloed heeft gehad op het onderzoek.

Met de informatie uit het eerste gesprek en uit de aangereikte 3 scripties (zie literatuurlijst) is een enquete
samengesteld. Om de enquete via e-mail te verspreiden, was het van belang om achter de e-mail adressen
van de bibliotheken te komen. Via Internet werden de gegevens van aUe bibliotheken in Brabant gevonden.
Deze konden dan ook direct benaderd worden. Het vinden van gegevens over Limburgse bibliotheken
leverde echter meer problemen op. Via Internet was in eerste instantie niets te vinden over Limburgse
bibliotheken (op Born, Maastricht en Heerlen na). Vervolgens is via stichting Symbiose contact
opgenomen met Koninklijke Bibliotheken, maar beide insteUingen hadden geen informatie over aile
Limburgse bibliotheken. Tenslotte zijn via Internet weI de gegevens gevonden van aUe Nederlandse
bibliotheken (Homepage NBLC) en aan de hand daarvan de adressen achterhaald van de Limburgse
bibliotheken.
Nadat de enquete goedgekeurd was, is hij per e-mail verzonden voor een proef-afname. Dit om te kijken of
de enquete weI begrepen werd door de ondervraagde personen en om te zien of andere e-mail
programma's dan Pegasus (het gebruikte programma om de enquetes te versturen) de enquete niet zouden
"verminken" en zodoende onleesbaar zou maken. Dit verliep zonder problemen, zodat de enquetes via email verzonden konden worden.
Uit telefonische navraag bleek dat bijna geen van de Limburgse bibliotheken over een e-mail adres
beschikte, zodat alsnog een deel van de enquetes per post is verzonden. Gezien het feit dat de snelheid van
het onderzoek voor de opdrachtgeefster nlet langer van belang was en zodoende de deadline van het
onderzoek een week opgeschoven werd, leverde dit geen problemen op.
Om een zo groot mogelijke betrouwbaarheid te bereiken, is besloten om het onderzoek onder bijna aIle
bibliotheken in Brabant en Limburg uit te voeren. Doordat niet iedereen in Brabant een e-mail adres heeft,
betekende dit dat er 104 van de 134 Brabantse bibliotheken zijn gemaild ( 78%).
Voor Limburg zljn 38 bibliotheken aangeschreven en 6 bibliotheken bezocht ( 88%). Van het overige dee I
(12%) waren geen gegevens beschikbaar.
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Het responsie-percentage van de enquete kwam rond de 25% te liggen. Gezien de homogeniteit van de
onderzochte doelgroep (alleen bibliotheken) en de heterogeniteit binnen de respondenten (grote en kleine,
met en zonder aparte helpdesk, Limburgse en Brabantse bibliotheken) mag men concluderen dat met grote
mate van zekerheid conclusies kunnen worden getrokken uit het onderzoek. De respondenten van de
enquete vormden dus een goede afspiegeling van de hele populatie bibliotheken zodat de conclusie die
getrokken worden geldig zijn voor aIle bibliotheken.
Telefonische navraag bij een aantal non-respondenten (7 bibliotheken) leerde dat men in veel gevallen de
enquete vergeten was of niet wist dat er een enquete ingevuld moest worden. Bij sommige Brabantse
bibliotheken waren er problemen met het gebruik van e-mail. Enkele non-respondenten is alsnog
telefonisch een enquete afgenomen, maar hun antwoorden verschilden niet veel van de teruggestuurde
antwoorden.
Hieruit kan geconcludeerd worden dat de groep non-respondenten representatiefis voor de gehele
populatie bibliotheken en zodoende geen invloed heeft op de bereikte resultaten en de getrokken
conclusies.
Na de deadline van 10 januari, die gesteld was voor het retourneren van de enquetes, is begonnen met het
analyseren van de gevonden informatie en het trekken van conclusies.
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Hoofdstuk 4 Resultaten van bet onderzoek
In dit hoofdstuk worden de uitkomsten van de enquete gepresenteerd (paragraaf 4.1 en 4.2). Vervolgens
worden de opmerkingen, die tijdens interviews naar voren zijn gekomen of op de enquetes zelf zijn
vermeld, weergegeven (4.3).

4.1

Uitkomsten

In deze paragraaf worden per vraag de geturfde uitkomsten gegeven van de ontvangen enquetes. Daar niet
altijd bij elke vraag een antwoord is gegeven door de bibliotheken, komt het voor dat het geturfde aantal
niet gelijk is aan het aantal ontvangen enquetes. Wellicht dat men geen antwoord kon geven of dit verge ten
is. Voor de duidelijkheid wordt hier de enquete nogmaals (zie ook bijlage 1, pag. 16) weergegeven.
1.

Welk is uw huidige indelings- en plaatsingssysteem voor informatieve kinderboeken?
[29]
SISO
[ 04 ]
anders namelijk: ................ .

2.

Wat is uw ervaring met het gebruik van uw huidige systeem?
[ 03 ]
eenvoudig en inzichtelijk
[ 28 ]
meer gericht op de bibliothecaris dan op de gebruiker
onoverzichtelijk
[ 01 ]
[ 01 ]

3.

Zijn kinderen een belangrijke doelgroep van uw bibliotheek?
[ 33 ]
ja, kinderen zijn een belangrijke doelgroep
[ 00 ]
nee, kinderen behoren niet tot onze doelgroep

Vraag 4 en 5 worden in de paragraaf 4.2 behandeld.
6.

Is er een aparte inlichtingenbalie voor kinderen?
[ 04 ] ja
[29] nee

7.

Hebben kinderen vaak problemen bij het zoeken van informatieve boeken?
[ 00 ]
bijna nooit
[09]
soms
[23]
vaak
[ 01 ]
bijna altijd

8.

Onder welke categorie kunt u de problemen van vraag 7 indelen?
Hier zijn meerdere antwoorden moge1ijk!
[ 14 ]
problemen bij het gebruik van de computer
[ 13 ]
problemen met het zoeken van een onderwerp
[ 11 ]
weten niet hoe ze moeten beginnen met zoeken
[ 09 ]
het zoeken wordt voortijdig gestopt
[ 20 ]
begrijpen niet hoe ze het SISO-nummer moeten opzoeken in het rek
[ 07 ]
problemen met het overschrijvenlonthouden van het SISO nummer
[ 15 ]
hebben geen duidelijk overzicht van de verschillende categorieen
kunnen niet zelfstandig het boek in het rek vinden
[ 17 ]
[ 01 ]
anders name1ijk ............................... .
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Heeft u voldoende tijd voor het helpen van kinderen met hun problemen?
[ 05 ]
ruim voldoende tijd
net voldoende tijd
[ 19 ]
[ 09 ]
te weinig tijd

10. Hoe kunt u de werkdruk bij uw bibliotheek beschrijven?
[ 09 ]
zeer hoog, te weinig personeel
[ 18 ]
hoog, maar handelbaar
[05]
goed
[00]
laag
[ 01 ]
De nu volgende vragen hebben betrekking op het altematieve plaatsings- en indelingssysteem
voor informatieve kinderboeken zoals beschreven in de introductiebrief. Het gaat hierbij dus om het
systeem dat kleuren combineert met trefwoorden.
Bij vraag 11 dient u 3 van de 8 mogelijke antwoorden aan te geven naar mate van belangrijkheid. Het
meest belangrijke antwoord geeft U dan het cijfer 1, het volgende 2 en het laatste 3.
11. Aan welke eisen zou een altematief systeem volgens u moeten voldoen?
[ ] makkelijker te gebruiken voor kinderen
1: 20 (20 x als nummer 1 antwoord gegeven)

2:7
3:4
[ ] moet leiden tot minder vragen van kinderen
1: 0
2:2

3:4
[ ] verlaging van de werkdruk
1: 0
2:0
3: 6
[ ] verhoging van het aantal uitleningen
1: 0
2: 1
3:3
[ ] verlaging van de zoektijd van kinderen
1: 0

2:6
3:4
[ ] lagel'e kosten dan het huidige systeem
1: 0

2:0
3:0
[ ] systeem moet landelijk aangehoden worden
1: 9

2:7
3:6
[ ] gelijk systeem voor volwassenen en kinderen
1: 4
2: 11

3:6
[ 1]
We zullen nu enkele vragen stellen die van belang zijn bij het nieuwe plaatsings- en indelingssysteem
voor informatieve kinderboeken. Deze hebben betrekking op de kosten en de ondersteuning van het
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systeem. We geven ter indicatie van de kosten enkele voorbeeldjes op basis waarop u uw eigen
antwoord kunt baseren.
Kosten bij een collectie van
1000 inform. kinderboeken: fl. 1550,3000 inform. kinderboeken: fl. 2250,6000 inform. kinderboeken: fl. 3300,9000 inform. kinderboeken: fl. 4350,12. Bent u bereid bovengenoemde kosten te maken voor invoering van het plaatsings- en
indelingssysteem?
[05]
ja
[24]
nee
13. Op welke manier zou u het liefste contact op nemen bij problemen en/of ondersteuning van het
systeem?
[ 30 ]
direct telefonisch te bereiken (onmiddellijk contact)
[00 ]
te bereiken via voice mail of antwoordapparaat
per fax
[ 01 J
per e-mail
[ 01 J
[ 01 ]
per brief
14. Zou u geYnteresseerd zijn om een dergelijk altematiefindelings- en plaatsingssysteem in uw
bibliotheek toe te passen?
[ 17 ]
ja
[ 04 ]
nee, we zijn tevreden met het huidige systeem
[ 10 J
15. Op welke termijn zou u het altematieve indelings- en plaatsingssysteem invoeren?
[ 01 ]
korter dan 6 maanden
[ 18 ]
6 maanden tot 2 jaar
[ 06 J
langer dan 2 jaar
16. Geeft u wel eens lezingen over jeugdliteratuur?
[ 08 ]
nee nooit
[ 17 ]
soms, maar niet regeimatig
[ 08 ]
ja, ongeveer ..... per jaar
17. Zou u de lezingen willen uitbesteden?
[ 15]
nee
[ 11 ]
ja

[07 ]
18. Welk tariefvindt u redelijk voor het geven van een lezing?
[ 18]
geen idee
[ 11 ]

......... .

Bij de laatste twee vragen zijn meerdere antwoorden mogelijk.
19. Naar welke onderwerpen wordt gevraagd, te behandelen tijdens de lezingen?
[ 27 ]
het belang van lezen
[ 19 }
eisen die aan boeken voor de verschillende leeftijden kunnen worden gesteld
[ 21 ]
boekentips
[04 }
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20. Vanuit welke instellingen komt de vraag naar lezingen?
kinderdagverblijven
[ 10 ]
[ 19 ]
peuterspeelzalen
[ 27 ]
basisscholen
[ 02 ]

4.2

Tarief, assortimentsgrootte en aantal uitleningen

In deze paragraaf worden de in de enquetes genoemde tarieven voor jeugdlezingen en de combinaties van
assortimentsgrootte/aantal uitleningen gegeven.
Tarieven:
Zoals reeds vermeld heeft een groot aantal bibliotheken (ongeveer 50%) geen idee hoe hoog het tariefvoor
een jeugdlezing kan zijn. Degenen die het weI in konden vuIlen, hebben bedragen genoemd varierend van
fl 50,- tot fl 200,- en wel met de volgende frequentie.
fl200,- : 4 x
fl100,-: 4 x
fl 50,- : 3 x
Assortimentsgrootteiaantai uitleningen:
Hieronder volgen de verschillende combinaties zoals vermeld in de enquetes. Als eerste getal wordt de
assortimentsgrootte gegeven, als tweede het aantal uitleningen. Ook hier geldt de opmerking dat niet aile
bibliotheken een antwoord hebben ingevuld.
8.000 - 65.000
2.608 - 8.445
5.500 - 18.000
2.936 - 8.759
1.342 - 5.148
2.100 - 4.600
4.300 - 12.635
5.300 - 17.700
3.200 - 9.560
9.500 - 44.000
3.556 - 16.155

4.956 - 8.190
17.000 - NietBekend
4.590 - 6.500
4.688 - 4.336
3.410 - 3.234
5.010 - 6.200
2.500 - 2.500
3.300 - 5.500
2.200 - 1.800
6.059 - 20.000
5.600 - 10.000

5.388 - 7.524
8.000 - 12.000
3.100 - 2.450
4.131 - 3.228
3.700 - 1.600
3.200 - 2.500
3.591 8.342
4.271 - 7.913

Ons is echter niet geheel bekend welke conclusies hieraan verbonden kunnen worden.

4.3

Opmerkingen

In deze paragraaf worden de opmerkingen gegeven die op de enquetes zijn vermeld en tijdens de
interviews naar voren zijn gekomen. Uit deze opmerkingen kunnen nuttige tips worden gehaald. De
opmerkingen worden per vraag gecategoriseerd.
Vraag 1. Wat is uw huidige indelings- en plaatsingssysteem voor informatieve kinderboeken?
•
•

gemengd met volwassen informatie, deels bij leesboeken;
gedeeltelijk volgens het SISO-systeem, gedeeltelijk alfabetiseren d.m.v. trefwoorden en gelntegreerd
in de informatieve collectie voor volwassenen; genummerde kasten die ook in het computersysteem
verwerkt zijn;
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aangepast S1S0 met kleurcodering;
10 rubrieken gecombineerd met SISO.

Vraag 2. Wat is uw ervaring met het gebruik van het systeem?
•

gericht op gebruiker maar niet altijd even logisch (hoort bij combinatie SISOI1 0 rubrieken, zie
opmerking bij vraag 1).

Vraag 7. Hebben kinderen vaak problemen bij het zoeken van informatieve kinderboeken?
•
•

bibliotheek ontvangt klassen van scholen waaraan het systeem wordt uitgelegd. Na deze uitleg zijn er
nagenoeg geen problemen meer;
kinderen durven vaak niet te vragen.

Vraag 8. Onder welke categorie kunt u de problemen van vraag 7 indelen?
•

onze publiekscatalogus is absoluut niet gebruiksvriendelijk en al helernaal niet kindervriendelijk. Vaak
is er over het gekozen onderwerp ook geen informatie aanwezig.

Vraag 11. Aan welke eisen zou een altematief systeem volgens u moeten voldoen?
•
•

kinderen moeten datgene kunnen vinden wat ze wiUenlnodig hebben;
het werken met kleurtjes zie ik niet zo zitten, er zijn in bibliotheken al zoveel kleurtjes en stickertjes.

Vraag 12. Bent u bereid bovengenoemde kosten te maken voor invoering van het plaatsings- en
indelingssysteem?
•
•
•
•
•
•
•
•

wat hoort er precies bij de prijs: stickers, borden, omwerkingen, ...... ,systeemwerk;
misschien (2x);
ben weI bereid, maar het geld ontbreekt gewoon;
afhankelijk van bestuur;
weI interesse, geen financiele middelen;
als het budget het toelaat;
mits het goedkoper is dan bovengenoemde prijzen;
indien eenmalige kosten, dan wei; maar als het systeem arbeidsintensiever zou zijn dan het huidige
systeem (stikkeren, zelf indelen), zijn de kosten daarvan waarschijnlijk vele malen hoger; dan is het
onacceptabel.

Vraag 14. Zou u gefuteresseerd zijn om een dergelijk altematief indelings- en plaatsingssysteem in uw
bibliotheek toe te passen?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

afhankelijk van aanbod, kostenplaatje, bruikbaarheid;
wij zijn zelfbezig met een altematiefplaatsingssysteem;
eventueel;
gezien de kosten helaas;
te weinig informatie;
waarschijnlijk niet, vanwege het kostenplaatje;
indien duidelijke verbeteringen en kosten niet te hoog zijn;
in principe gefuteresseerd in betere indeling, maar het moet niet inhouden dat wij zelf moeten gaan
etiketteren en indelen vanwege de hoge werkdruk. Dan zou de prijs te hoog zijn;
ik heb al 5 systemen op het bureau liggen;
wij hebben momenteel andere prioriteiten;
afhankelijk van factoren bij vraag 11;
op welke manier wordt een uniforme indeling gegarandeerd.
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Vraag 17. Zou u de lezingen willen uitbesteden?
•

atbankelijk van belangstellinglkosten

+ incidenteel;
•
•
•
•
•
•

eventueel;
doen we soms al;
wij besteden ze al uit;
uitbesteden aan Provinciale Bibliotheek Centrale N-Br (consulent leesbevordering);
evt bij ziekte/tijdgebrek, maar slechts als uiterste oplossing;
het geven van lezingen is voor de bibliotheek een manier om zichzelf te profileren, dus wij doen het
liever zelf;

Vraag 19. Naar welke onderwerpen wordt gevraagd, te behandelen tijdens de lezingen?
•

+
•
•
•
•

keuze maken uit het enorme aanbod;
kinderen die niet willen lezen;
voorlezen;
recente ontwikkelingen in jeugdliteratuur;
wat kun je met een kinderboek als uitgangspunt nog meer doen;
jeugdliteratuur
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Hoofdstuk 5 Conclusies en aanbevelingen
Op basis van het voorgaande kunnen de navolgende conclusies en aanbevelingen gedaan worden.

Conclusies
•

Slechts enkele openbare bibliotheken hebben een van SISO afwijkend systeem. Deze afwijkende
systemen zijn dan combinaties van SISO met een zelfgemaakte kleurcodering of rubriekenindeling.
Dit komt echter maar in 4 van de 33 gevallen v~~r. Het overige deel gebruikt SISO. Van deze 4
gevallen vindt slechts 1 bibliotheek het zelfgemaakte systeem eenvoudig en inzichtelijk. De overige 3
zijn niet tevreden met het eigen systeem. Er kan dus geconcludeerd worden dat men niet tevreden is
met het SISO systeem.

•

V oor aIle bibliotheken zijn kinderen een belangrijke doelgroep. Het is echter maar in een paar
gevallen zo dat er een aparte inlichtingenbalie voor kinderen aanwezig is. Dit kan in samenhang
worden bekeken met de eis van een gelijk systeem voor volwassenen en kinderen. Zeker is in ieder
geval dat kinderen veelvuldig problemen hebben met het SISO systeem. Ze durven echter vaak geen
vragen te steIlen. Hierdoor wordt het aantal vragen en de mogelijke problemen mogelijk iets
verminderd weergegeven.

•

De problemen van de kinderen varieren per bibliotheek, maar over het geheel genomen, komen ze
even vaak voor met als enige uitschieter "begrijpen niet hoe ze het SISO-nummer in het rek moeten
opzoeken". "Overschrijfproblemen" en "stoppen met zoeken" komen het minste v~~r. Zoals gezegd;
problemen genoeg om op te lossen. Het probleem is dat men mmar net voldoende tijd heeft om
kinderen te helpen, gezien de aanzienlijke werkdruk. Het altematieve systeem zou hiervoor een
oplossing kunnen zijn.

•

De meest belangrijke eisen die men aan een altematief systeem stelt zijn:
1. makkelijker te gebruiken voor kinderen
2. systeem moet landelijk aangeboden worden
3. gelijk systeem voor volwassenen en kinderen
"Makkelijker te gebruiken voor kinderen" is een vrij logische eis, maar nog belangrijker is ondanks
de aangegeven volgorde dat het systeem landelijk moet worden aangeboden.
"Lagere kosten dan het huidige systeem" wordt geen enkele keer als eis aan het systeem genoemd.
Toch blijken de kosten een belangrijke rol te spelen bij de acceptatie van het altematieve systeem.
Slechts enkele bibliotheken zijn bereid genoemde kosten te maken. De kosten moeten dus wei
degelijk als belangrijke eis aan het systeem worden beschouwd. Ook "verlaging van de werkdruk" is
volgens de ondervraagden van ondergeschikt belang, terwijI de werkdruk over het algemeen als hoog
wordt bestempeld. Uit de opmerkingen voIgt dat men niet bereid is het systeem te implementeren
wanneer men hier zelf nog vee I werk aan moet besteden (gezien de werkdruk). Ook de eis
"werkdruk" moet aldus beschouwd worden.

•

Bij de termijn waarop men het altematieve systeem zou willen invoeren moet men op 6 maanden tot 2
jaar rekenen, waarbij eerder een termijn van 2 jaar beschouwd mag worden dan 6 maanden.

•

Over het algemeen worden er wellezingen over jeugdliteratuur gegeven. Deze wenst men echter
slechts in beperkte mate uit te besteden. De verhouding ja-nee is ongeveer 50/50. Veelal is het
uitbesteden afbankelijk van de kosten en de inhoud van de lezing. Ook wordt het uitbesteden bij een
aantal bibliotheken al gehanteerd of wordt het geven van lezingen in eigen hand gehouden om
zodoende kinderen en ouders meer vertrouwd te maken met de bibliotheek. Als onderwerpen van een
dergelijke lezing kunnen de in vraag 19 genoemde onderwerpen worden gehanteerd in combinatie
met de genoemde opmerkingen.
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•

De vraag naar lezingen komt vooral vanuit de basisscholen en peuterspeelzalen. Kinderdagverblijven
kunnen in mindere mate als aanvrager van lezingen worden beschouwd.

I

Vit de interviews en het responsonderzoek is gebleken dat men bij de marktbenadering direct en
persoonlijk te werk moet gaan om optimaal resultaat te behalen. Opgestuurde folders worden, net als
onze enquetes, boven op de stapel post gelegd en met een beetje pech niet helemaal serieus genomen
of zelfs vergeten. Ook bestaat er de kans, zoals bij een bibliotheek werd vermeld, dat er meerdere
voorstellen tegelijk bij de post zitten, waardoor men het overzicht verliest en niet weet wat men ermee
aan moet. Het is tevens gebleken uit de enquetes dat het moeilijk is om met tekst uit te leggen wat het
altematieve systeem precies inhoudt. Mondeling is dit makkelijker en begrijpelijker over te brengen.
Het nadeel hiervan is natuurlijk dat het veel tijd kost. Dit is dus een afweging die gemaakt moet
worden.

Aanbevelingen
•

Het is aldus aan te bevelen zich te richten op landelijke implementatie en een gelijk systeem VOOl'
volwassenen en kinderen. Dit betekent dat het volwassenen-systeem ook aangepast zal moeten
worden aan het systeem voor kinderen. Dit om te voorkomen dat men problemen met het zoeken van
boeken niet opschuift naar een andere leeftijd.

•

Kosten zijn het struikelpunt bij de mogelijke interesse voor het altematieve systeem. Zoals ook al uit
de opmerkingen is gebleken hebben vele bibliotheken weI interesse in het systeem, maar kunnen of
willen ze het eenvoudigweg niet betalen. Het is dus aan te bevelen om een lagere prijs te hanteren.
Deze prijs kan het beste in overleg met bibliotheken tot stand komen. De ene bibliotheek heeft andere
wensen dan de andere. Vooral gezien de werkdruk is men niet bereid zelf het inde1en van de boeken
uit te voeren. Dit zou echter de kosten alleen nog maar omhoog drijven. Kosten zijn aldus een groot
probleem.

16

Bedrijfskundewinkel

Opdracht bibliotheeksysteem kinderboeken

23-1-1998

Literatuurlijst
[1] J.F. Bartelds, E.P.W.A. Jansen, Th.H. Joostens, 1989, Enqueteren, Wolters-Noordhof, Groningen.
[2] Bedrijfskundewinkel, N. Braat, 1997, Syllabus voor Projectuitvoerders, T.V. Eindhoven, faculteit
Technische Bedrijfkunde.
[3] C. Custers, 1991, Scriptie: Functioneren van het SISO in dejeugdbibliotheek te Weert: een onderzoek.
[4] dr. L. Dijkstra, ir. 1M.J. Loeffen, 1995, Syllabus: Methoden van Empirisch Onderzoek, T.V.
Eindhoven, faculteit Technische Bedrijfkunde.

[5J A.M.C. Driessens, folders Driessens Bibliotheek Diensten.
[6] P.M. Janssen e.a., 1995, Syllabus:Enquetepracticum, T.V. Eindhoven, faculteit Technische
Bedrij fskunde
[7] C. Koch, 1994, Scriptie: Alternattefplaatsingssysteem vs. SISO op de jeugdafdeling van de Openbare
Bibliotheek Weert.
[8] W. van Xanten, 1993, Scriptie: Werken met een alternatiefplaatsingssysteem: een onderzoek in de
Openbare Bibliotheek Weert.

17

Bedrijfskundewinkel

Opdracht bibliotheeksysteem kinderboeken

23-1-1998

Bijlage1 De enquete
Geachte heer/mevrouw,
wij zijn twee studenten (technische bedrijfskunde) aan de Technische Universiteit te Eindhoven.
Via de Bedijfskundewinkel hebben wij de opdracht gekregen om een onderzoek uit te voeren naar een
altematief indelings- en plaatsingssyteem voor informatieve kinderboeken. Tevens is ons gevraagd na te
gaan of er behoefte is aan lezingen over jeugdliteratuur (tweede vraagstelling). De Bedrijfskundewinkel is
een organisatie-adviesbureau dat door studenten gerund wordt. Zij lost bedrijfskundige problemen op van
bedrijven die niet de kennis hebben om ze zelf op te lossen en geen financiele rniddelen hebben om een
commercieel adviesbureau te betalen.
De reden dat wij u thans benaderen is dat wij meer inzicht willen krijgen in de mogelijkheden van
een altematief plaatsingssysteem. Bij dit systeem wordt de collectie informatieve kinderboeken opgedeeld
in 7 hoofdrubrieken die elk weergegeven worden door een andere kIeur. Binnen iedere hoofdrubriek wordt
gewerkt met trefwoorden voor de subrubrieken. Deze subrubrieken worden vervolgens alfabetisch
gerangschikt. Het gaat dus per boek om een combinatie van een kleur en een trefwoord. Wij benadrukken
dat het hierbij gaat om informatieve kinderboeken en onderzoeken hiervoor bibliotheken in Limburg en
Brabant. Tevens willen wij een antwoord krijgen op de behoeftevraag naar lezingen over jeugdliteratuur.
Dit doen wij door middel van bijgevoegde enquete. De resultaten van de enquete zijn essentieel voor het
verdere verloop van ons onderzoek.
Aangezien snelheid geboden is, hebben wij gekozen voor enqueteren via e-maiL U kunt de
enquete dan ook via e-mail invullen en terugsturen. Het is echter ook mogelijk de enquete kosteloos terug
te sturen naar het onderstaande adres met bijbehorend antwoordnummer van de bedrijfskundewinkel. Wij
hebben het liefst dat de enquete ingevuld wordt door een bibliothecarislbibliothecaresse die ervaring heeft
met kinderen en informatieve kinderboeken Er voIgt nog een invulinstructie met tevens een
terugzendinstructie.
De tijd die we van u vragen is gezien de eenvoud van enquete slechts lOa 15 minuten. Zou u zo
vriendelijk willen zijn de vragenlijst zo spoedig mogelijk maar uiterlijk voor 10 januari 1998 terug te
zenden. Wanneer u vragen heeft of nadere toelichting wenst kunt u zich altijd tot ons wenden.
Bij voorbaat dank,
Harold Counet
046-4373909
h.h.s.a.counet@stud.tue.nl
Bjorn Janssen
0475-332209
b.janssen@stud.tue.nl
T.U.E.fBDK-WEWI
Pay. UIIU2
Antwoordnummer 513
5600 VB Eindhoven
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Invulinstructie
Lees deze invulinstructie eerst aandachtig door voordat u begint met het invullen van de enquete.
Om de enquete in te vuUen dient u dezemail te replyen met de "reply" functie met behoud van de originele
tekst. U krijgt dan de originele tekst te zien waarin u nu zelfveranderingen kunt aanbrengen.
Bij het beantwoorden van de vragen, gaat u als voIgt te werk:
- plaats een X voor het gewenste antwoord (een antwoord per vraag tenzij anders vermeld staat)
- bij invulvragen dient u zelfte typen, deze worden aangeduid met (**)
- bij sommige vragen is een regel opengelaten ais u een opmerking wilt plaatsen (##)
Daarna kunt u met de functie "send" de enquete terugstnren.
Wanneer u de enquete op papier terugstuurt geldt hetzelfde bij het beantwoorden van de vragen.
We willen nog eens benadrukken dat het van wezenlijk belang is dat u de enquete met behoud van
originele tekst terugstuurt.

Enquete
Allereerst volgen nu een aantal vragen die betrekking hebben op uw huidige systeem en op de voor ons
belangrijke doelgroep, namelijk kinderen.
1.

Welk is uw huidige indelings- en plaatsingssysteem voor informatieve kinderboeken?
[ ] SISO
[ ] anders namelijk: ................. {**}

2.

Wat is uw ervaring met het gebruik van uw huidige systeem?
[ ] eenvoudig en inzichtelijk
[ ] meer gericht op de bibliothecaris dan op de gebruiker
[ ] onoverzichtelijk
[ ]
(##)

3.

Zijn kinderen een belangrijke doelgroep van uw bibliotheek?
[ ] ja, kinderen zijn een belangrijke doelgroep
[ ] nee, kinderen behoren niet tot onze doelgroep

4.

Hoe groot is uw informatieve kinderboeken assortiment?
[ ] ............. boeken (**)

5.

Hoe groot is het aantal uitleningen per jaar van informatieve kinderboeken?
[ ] ............. uitleningen (**)

6.

Is er een aparte inlichtingenbalie voor kinderen?
[ ] ja
[ ] nee

7.

Hebben kinderen vaak problemen bij het zoeken van informatieve boeken?
[ ] bijna nooit
[ ] soms
[ ] vaak
[ ] bijna altijd
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8.

Onder welke categorie kunt u de problemen van vraag 7 indelen?
Hier zijn meerdere antwoorden mogelijk!
[ ] problemen bij het gebruik van de computer
[ ] problemen met het zoeken van een onderwerp
[ J weten niet hoe ze moeten beginnen met zoeken
[ ] het zoeken wordt voortijdig gestopt
[ ] begrijpen niet hoe ze het SISO-nummer moeten opzoeken in het rek
[ ] problemen met het overschrijvenlonthouden van het SISO nummer
[ ] hebben geen duidelijk overzicht van de verschillende categorieen
[ ] kunnen niet zelfstandig het boek in het rek vinden
[ ] anders namelijk ................................ (**)

9.

Heeft u voldoende tijd voor het helpen van kinderen met hun problemen?
[ ] mill voldoende tijd
[ ] net voldoende tijd
[ ] te weinig tijd

23-1-1998

10. Hoe kunt u de werkdruk bij uw bibliotheek beschrijven?
[ ] zeer hoog, te weinig personeel
[ ] hoog, maar handelbaar
[ ] goed
[ ] laag
[ ]
(##)
De nu volgende vragen hebben betrekking op het alternatieve plaatsings- en indelingssysteem
voor informatieve kinderboeken zoals beschreven in de introductiebrief. Het gaat hierbij dus om het
systeem dat kleuren combineert met trefwoorden.
Bij vraag 11 dient u 3 van de 8 mogelijke antwoorden aan te geven naar mate van belangrijkheid. Het
meest belangrijke antwoord geeft U dan het cijfer 1, het volgende 2 en het laatste 3.
11. Aan welke eisen zou een altematief systeem volgens u moeten voldoen?
[ ] makkelijker te gebruiken voor kinderen
[ ] moet leiden tot minder vragen van kinderen
[ ] verlaging van de werkdruk
[ ] verhoging van het aantal uitleningen
[ ] verlaging van de zoektijd van kinderen
[ ] lagere kosten dan het huidige systeem
[ ] systeem moet landelijk aangeboden worden
[ ] gelijk systeem voor volwassenen en kinderen
[J
(##)
We zullen nu enkele vragen stenen die van belang zijn bij het nieuwe plaatsings- en indelingssysteem
voor informatieve kinderboeken. Deze hebben betrekking op de kosten en de ondersteuning van het
systeem. We geven ter indicatie van de kosten enkele voorbeeldjes op basis waarop u uw eigen
antwoord kunt baseren.
Kosten bij een collectie van
1000 inform. kinderboeken: fl. 1550,3000 inform. kinderboeken: fl. 2250,6000 inform. kinderboeken: fl. 3300,9000 inform. kinderboeken: fl. 4350,12. Bent u bereid bovengenoemde kosten te maken voor invoering van het plaatsings- en
indelingssysteem?
[ ] ja
[ ] nee
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13. Op welke manier zou u het liefste contact op nemen bij problemen en/of ondersteuning van het
systeem?
[ ] direct telefonisch te bereiken (onmiddellijk contact)
[ ] te bereiken via voice mail of antwoordapparaat
[ ] per fax
[ ] per e-mail
[ ] per brief
14. Zou u gelnteresseerd zijn om een dergelijk altematief indelings- en plaatsingssysteem in uw
bibliotheek toe te passen?
[ ] ja
[ ] nee, we zijn tevreden met het huidige systeem
(##)
[ ]
15. Op welke termijn zou u het altematieve indelings- en plaatsingssysteem invoeren?
[ ] korter dan 6 maanden
[ ] 6 maanden tot 2 jaar
[ 1 langer dan 2 jaar
Indien u meer info wenst over het systeem dan kunt u hieronder uw gegevens achterlaten (##).

Tenslotte hebben wij nog de nu volgende vragen die betrekking hebben op de lezingen over
jeugdliteratuur. Deze staan los van de rest van de enquete en dienen ter beantwoording van onze
tweede vraagstelling. De lezingen hebben betrekking op inforrnatieve avonden ten behoeve van ouders
aangaande jeugdliteratuur.
16. Geeft u weI eens lezingen over jeugdliteratuur?
[ ] nee nooit
[ ] soms, maar niet regelmatig
[ ] ja,ongeveer ..... per jaar (##)
17. ZOll u de lezingen willen uitbesteden?
[ ] nee
[ ] Ja

[ ]

(##)

18. Welk tariefvindt u redelijk voor het geven van een lezing?
[ ] geen idee
[ ] .......... (**)
Bij de laatste twee vragen zijn meerdere antwoorden mogelijk.
19. Naar welke onderwerpen wordt gevraagd, te behandelen tijdens de lezingen?
[ ] het belang van lezen
[ ] eisen die aan boeken voor de verschillende leeftijden kunnen worden gesteld
[ ] boekentips
[ ]
(##)
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20. Vanuit welke instellingen komt de vraag naar lezingen?
[ ] kinderdagverblijven
[ ] peuterspeelzalen
[ ] basisscholen
[ ]
(##)
Bedankt voor uw medewerking.
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