
 
 

Voorbeeld vragenlijst monitor dBos MBO - 
vragen voor de bibliotheek 
 

Inleiding 
 

Beste Bibliotheek, 
 
De monitor is een digitaal instrument dat door scholen en bibliotheken wordt gebruikt om 
doelmatiger samen te werken. 
 
Deze vragenlijst voor de bibliotheek bevat enkele vragen over de bibliotheek, het beleid van 
het MBO en de schoolbibliotheek. 
 
Als u een vraag zelf niet kunt beantwoorden, dan kunt u overleggen met het MBO. 
 
Bedankt voor uw medewerking. 

 

 

  



 
 
1. Voor welk MBO vult u deze vragenlijst in?  

Vragen over beleid 

2. Heeft de school een taalbeleidsplan?  

o Ja 
o Nee 

 

3.Heeft de school een leesplan?  

o Ja 
o Nee 

 
4. Is op de school een taalcoördinator aangesteld? 
De taalcoördinator op school is degene met de taak om het taalbeleid te formuleren en coördineren.   

o Ja 
o Nee 

Vragen over de schoolbibliotheek 

Onderstaande vragen gaan over de schoolbibliotheek. Onder schoolbibliotheek verstaan we: 
de plek waar de collecties staan die studenten kunnen lenen.  

4. Is er een schoolbibliotheek aanwezig in de school?  

o Ja 
o Nee 

 
 

5. Hoeveel studenten kunnen gebruik maken van deze schoolbibliotheek?  

Aantal 
 

__________ 

  

6. Hoeveel uren per week is de schoolbibliotheek geopend?  

Uren per week 
 

__________ 

  

7. Uit hoeveel boeken (geen methodeboeken) bestaat de vaste collectie van de 
schoolbibliotheek?  

Aantal: 
 

__________ 

o Onbekend 



 
 
8. Totaal aantal uitleningen aan studenten in het afgelopen schooljaar in/via de 
schoolbibliotheek:           

__________ 

o Onbekend 

9. Zijn er een of meer mediathecarissen aangesteld op deze school?  

o Ja 
o Nee 

 
 

10. Waaruit bestaat de samenwerking van de mediathecaris(sen) met de docenten?  

Meerdere antwoorden mogelijk 

□ Training van docenten 
□ Docenten van informatie voorzien 
□ Samen lessen voorbereiden 
□ Onderdelen van een les verzorgen 
□ Individuele docenten adviseren 
□ Samen een leesbevorderingsproject uitvoeren 
□ Niet van toepassing 

  
 

11. Waaruit bestaat het contact van de mediathecaris(sen) met de studenten?   

Meerdere antwoorden mogelijk 

 

□ Studenten van praktische informatie voorzien 
□ Hulp bij boekkeuze 
□ Tijdens uitvoer van leesbevorderingsactiviteiten 
□ Hulp bij gebruik computers  
□ Niet van toepassing 

 
 

Vragen over de bibliotheek 

12. Waaruit bestaat de samenwerking tussen de medewerkers van de openbare bibliotheek 
en de docenten?  

Meerdere antwoorden mogelijk 

□ Training van docenten 
□ Docenten van informatie voorzien 
□ Samen lessen voorbereiden 
□ Onderdelen van een les verzorgen 
□ Individuele docenten adviseren 
□ Een leesbevorderingsproject uitvoeren 
□ Niet van toepassing 

 

 



 
 
 

13. Waaruit bestaat de samenwerking tussen de medewerkers van de openbare bibliotheek 
en de mediathecaris(sen)?  

Meerdere antwoorden mogelijk 

 

□ Het leesplan opstellen en bijhouden 
□ Het beheren van de collectie 
□ Training van docenten 
□ Docenten van informatie voorzien 
□ Individuele docenten adviseren 
□ Een leesbevorderingsproject uitvoeren 
□ Niet van toepassing 

 

14. Totaal aantal uitleningen in de openbare bibliotheek aan de studenten van deze school in 
het afgelopen schooljaar:  

Aantal 
 

__________ 

o Onbekend 

 

 
 


