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Monitor dBos MBO 
Instructie voor gebruik van de monitor MBO 2020-2021 
 
Over de monitor 
De monitor de Bibliotheek op school (dBos) wordt door scholen en bibliotheken gebruikt om 
doelmatiger samen te werken. Varianten van de monitor dBos worden ingezet in de kinderopvang, 
het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. In het schooljaar 2017-2018 is er een monitor 
ontwikkeld voor het MBO, de Pabo en VO-scholen die werken met de methodiek Lezen voor de lijst.  
De pilotfase van deze monitors is afgerond. Op dit moment worden de nieuwe monitors nog niet 
landelijk beschikbaar gesteld. Wel is het voor een select aantal bibliotheken mogelijk om gebruik te 
maken van deze monitors. Dit zijn de bibliotheken die in het schooljaar 2020-2021 (opnieuw) 
deelnemen aan de pilots dBos MBO, dBos Pabo en dBos Lezen voor de lijst.  
 

Belangrijk: De monitor dient om het gesprek tussen de bibliotheek en de school over leescultuur en 
leesbevordering te ondersteunen. De monitor is geen wetenschappelijk instrument. De monitor is 
niet bedoeld om effectiviteit aan te tonen of een programma te evalueren. 

 
De vragenlijsten 
De monitor dBos bestaat uit digitale vragenlijsten voor studenten en professionals (onderwijs en 
bibliotheek) en wordt beheerd door de bibliotheek, die de gegevens terugkoppelt naar de school.   
 
De monitor verzamelt gegevens over:  
• leesplezier, leesgedrag, leengedrag (studenten) 
• leesbevorderend gedrag, gericht op leesplezier (docenten) 
• leesbevorderingsbeleid (bibliotheek/mediatheek) 

 
Hieronder staan de links naar de vragenlijsten. Deze links worden door de bibliotheken verspreid 
onder de studenten en docenten.  
 
Vragenlijst 2020-2021 voor studenten: https://sardes.datacoll.nl/dbosmonitormbo2020mbo 
Vragenlijst 2020-2021 voor docenten: https://sardes.datacoll.nl/dbosmonitormbo2020mbodocenten 
Vragenlijst 2020-2021 voor de bibliotheek: 
https://sardes.datacoll.nl/dbosmonitormbo2020mbobibliotheek 
 

Het is niet mogelijk om gedurende de uitvoeringsperiode van de monitor wijzigingen in de 
vragenlijsten door te voeren. 

 
Planning van de monitor 
De vragenlijsten van de monitor staan in een onlinesurveyprogramma. De vragenlijsten staan open 
van half oktober 2020 tot en met januari 2021.  
 
Februari 2021 ontvangen alle pilotlocaties die de vragenlijsten hebben ingevuld een terugkoppeling 
van de eigen resultaten van de meting 2020-2021. Iedere MBO-locatie ontvangt in de vorm van een 
PowerPointpresentatie een rapportage van de resultaten van de vragenlijsten voor de eigen 
studenten, docenten en de bibliotheek. 

https://sardes.datacoll.nl/dbosmonitormbo2020mbo
https://sardes.datacoll.nl/dbosmonitormbo2020mbodocenten
https://sardes.datacoll.nl/dbosmonitormbo2020mbobibliotheek
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In de rapportages worden de resultaten van de vragen zoals opgenomen in de monitor 
gepresenteerd. Indien bibliotheken filters en/of kruisvergelijkingen willen toevoegen aan de 
resultaten kunnen zij de resultaten opvragen in de vorm van een Excel bestand. Aan de hand hiervan 
kunnen de locaties zelf nadere analyses maken. De resultaten van de vorige meting (2019-2020) 
worden niet opgenomen in de rapportage; die hebben de pilots immers al ontvangen. 
 
We raden bibliotheken aan om de resultaten van de monitor te bespreken met de school. Wat valt er 
op aan de resultaten, welke informatie levert de monitor de school en de bibliotheek op? Tot welke 
(concrete) acties en vervolgstappen leiden de resultaten van de monitor?  
 
Gang van zaken 2020 
 

• Wat doet de bibliotheek? 
De bibliotheken en scholen zijn zelf verantwoordelijk voor het verspreiden van de monitor. Zij 
bepalen hun eigen planning voor het afnemen van de monitor (tussen oktober 2020 en januari 2021).  
Het is aan de locaties zelf om de respondenten te benaderen. Wij raden aan om respondenten een 
mail te sturen met de link en/of studenten tijdens een les de vragenlijst in te laten vullen. 
Voorbeelden van begeleidende mails voor de vragenlijsten zijn gemaild. 
 
Spreek lokaal af wie wie benadert. Het ligt voor de hand dat de bibliotheek het bibliotheekdeel 
coördineert en dat betrokkenen vanuit de school de studenten en de docenten benaderen. Maar 
hierin kan ieder uiteraard eigen keuzes in maken.  
 
Het is aan te raden tijdig herinneringen te versturen naar de betrokken partijen en potentiële 
respondenten voor het invullen van de monitor. De ervaring leert dat een hoge respons soms om wat 
extra aansporing vraagt.  
 

• Wat doet Sardes?  
Sardes stelt de monitor beschikbaar en verstuurt in februari de rapportages van de resultaten naar 
de betrokken bibliotheken. Indien er vragen zijn over de monitor, kunnen de bibliotheken terecht bij 
Ellen Donkers (e.donkers@sardes.nl).  
 

Voor overige vragen over de Bibliotheek op school (pilot MBO) kunnen scholen en bibliotheken 
terecht bij Nicolien de Pater (depater@kunstvanlezen.nl) 

 


