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Voorwoord 
 

De Bibliotheek voert de vijf wettelijke kernfuncties uit: lezen, leren, informeren, kunst & cultuur 
en ontmoeting & debat. Deze kernfuncties voegen waarde toe voor vele maatschappelijke 
thema’s waaronder het tegengaan van maatschappelijke tweedeling, verbeteren van geletterd-
heid, bevorderen van integratie, goed onderwijs waarin kinderen hun talenten kunnen ontwikke-
len en een bloeiende omgeving voor kunst en cultuur ter bevordering van gebiedsontwikkeling 
en innovatie. 

In dit verslagjaar zijn we gegroeid als samenwerkingspartner binnen DePetrus. Samenwerking 
in de programmering is vanzelfsprekend geworden. Daarnaast hebben diverse gastprogram-
meurs uit Vught actief meegedacht over nieuwe activiteiten voor volwassenen en deze ook 
ontplooid. Ook hebben zij meegeholpen inhoudelijke verdieping aan te brengen bij bestaande 
initiatieven.

Een paar hoogtepunten in 2019 waren de deelname aan het project ’75 jaar leven in vrijheid’ 
en de opening van het Taalhuis in de Week van de Alfabetisering. Beide projecten konden 
worden gerealiseerd door samenwerking tussen meerdere organisaties. In 2020 gaan we op 
deze ingeslagen weg verder.

Wij zien uit naar een inspirerende samenwerking het komend jaar.

A.M.C. van Schendel
Directeur-bestuurder
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collages maken. Om uiteindelijk alles te laten samenkomen in één mixed media kunstwerk.
Vught Digitaal was ook in 2019 weer een drukbezochte en zeer gewaardeerde activiteit in 
DePetrus. Zeker weer voor herhaling vatbaar in 2020.

Volwassenen
VerhaalTijd voor volwassenen stond maandelijks op de agenda en de Boekproeverij drie keer in 
2019. Beide activiteiten bieden een uitgelezen kans om kennis te maken met mooie verhalen, 
inspirerende boeken en het ontmoeten van andere geïnteresseerden. Ook de voorleeslunch 
voor ouderen werd zeer gewaardeerd.

Diverse gastprogrammeurs hebben meegedacht en gedaan om enerzijds nieuwe activiteiten 
voor volwassenen te ontplooien en/of anderzijds aan te sluiten en inhoudelijke verdieping te 
brengen bij bestaande initiatieven. Harrie Kemps presenteerde zijn boek ‘Met 11 man rond de 
pan’. Als één van de negen kinderen schetst hij in dit boek, hoe het er in de vijftiger en zestiger 
jaren in het gezin en op de boerderij in Helvoirt aan toeging. Het levert een boeiend tijdsbeeld 
op van het dagelijks leven in die periode. Het literaire werk van Chris Huinder werd besproken, 
Frank Spronk presenteerde zijn boek ‘Druppels’. In de interactieve presentatie ‘Beginnen met 
winnen’ werd aandacht besteed aan voeding, inspiratie, motivatie en mentale weerbaarheid als 
fundament bij het hardlopen. Er was een introductie op Verbindend communiceren en speciaal 
voor ouders was er in de week van de mediawijsheid een inspirerende lezing voor ouders over 
verstandig mediagebruik. 
Daarnaast faciliteerde de bibliotheek bijeenkomsten van Financieel Veilig en een presentatie 
van de Luisterlijn en participeert ze in een samenwerkingsverband die de verkiezing van de 
Dorpsdichter 2020 voorbereidt.

Daarnaast stond 2019 in het teken van 75 jaar vrijheid. Onder de projectnaam ’75 jaar leven in 
vrijheid’ ontstond in Vught een groot samenwerkingsverband. Ook de bibliotheek leverde 
daaraan diverse bijdragen. Zo was tijdens de lichtjesoptocht, onderdeel van het groots 
opgezette bevrijdingsfeest op 26 oktober, de door de bibliotheek gemaakte podcast te beluiste-
ren, waarin basisschoolkinderen vetellen over het thema ‘Wat is vrijheid voor jou?’ Er was een 
fototentoonstelling over vrijheid, gemaakt door alle 4e klassen van Vught. En op 8 november 
was de muzikale voorstelling ‘De dochter van Meijer ’te zien. De voorstelling is gebaseerd op het 
recent verschenen boek ‘Het uiterste der zee’ van Pauline Broekema en vertelt het verhaal over 
de veerkracht en de moed van mensen en laat op indringende wijze herleven wat door de oorlog 
en de tijd werd weggevaagd. Het gaat over bezetting en bevrijding, over onderduiken, schoften, 
meelopers en stille helden.

In samenwerking met het Vughts Museum werd het groepsbezoek Escape Now ontwikkeld.

Taalnetwerk en Taalhuis
In de gemeentes Vught, Boxtel en Sint-Michielsgestel bouwen we aan een taalnetwerk. Tijdens 
de week van de alfabetisering is op 10 september Taalhuis Vught geopend. Op 12 september 
openden de Taalhuizen in de gemeenten Boxtel en Sint-Michielsgestel. Tijdens de openingen 
werd het samenwerkingsconvenant ondertekend door alle samenwerkingspartners in het 
Taalhuis. 

In de bibliotheek is een collectie boeken aanwezig voor laagtaalvaardigen. Ook kan er geoefend 
worden met digitale oefenprogramma’s. Vanaf november is er elke dinsdag een inloopochtend 

1. 2019, een jaar in vogelvlucht 
 

Wat gebeurde er in 2019 bij de bibliotheek in Vught? Hieronder vindt u een overzicht van de 
voornaamste gebeurtenissen.

Programmering
Bij de programmering is samengewerkt met inwoners uit Vught, het lokale onderwijs, bewoners 
van DePetrus (Museum Vught, ABZ, Wereldwinkel), gemeente Vught, een veelheid aan Vughtse 
organisaties, Codekids, Madscience, CPNB, Stichting Lezen & Schrijven, Stichting Hulphond, 
Stichting Expertisecentrum Oefenen.nl, Stichting Digisterker, de Belastingdienst, de Koninklijke 
Bibliotheek en De levende sollicitatiegids. Samenwerking in diverse projecten is een vanzelf-
sprekendheid geworden.

Jeugd
Voorlezen was een in allerlei gedaanten terugkerende activiteit. Er waren voorleesspecials, 
een voorleesontbijt tijdens de nationale voorleesdagen en wekelijkse is er voorlezen 2+, een 
bijzonder gewaardeerde activiteit, die druk bezocht wordt. Ook de tweewekelijkse babybieb mag 
zich elke keer in een grote opkomst verheugen, evenals de babybieb special.
De voorleeshond luisterde aandachtig naar de verhaaltjes voorgelezen door kinderen die het 
moeilijk(er) vinden om hardop te lezen. En er gingen zomertasjes mee op vakantie; lezen tijdens 
de zomervakantie voorkomt een terugval in de leesvaardigheid. Voor kinderen die niet op 
vakantie waren, was er Zomerklooien.

Nieuw was de Dyslexie Kletsclub. Dyslexie hebben is niet altijd makkelijk. Kinderen voelen zich 
toch anders dan andere kinderen in de klas. Dit bracht de 10-jarige Isis uit Vught op het idee om 
over dyslexie te gaan praten met andere kinderen die het ook hebben. Zo ontstond de Dyslexie 
Kletsclub. De club komt maandelijks bij elkaar. Er wordt over van alles gepraat onder 
professionele begeleiding.

Op het gebied van wetenschap en techniek organiseerde de bibliotheek diverse activiteiten.
De in 2018 gestarte Coderdojo ontwikkelde zich in Vught in 2019 verder door. De groep 
betrokken vrijwilligers groeide en de bijeenkomsten werden zeer goed bezocht. De kracht van 
dit project zit in het opbouwen van een community van betrokken vrijwilligers die hun kennis en 
kunde over programmeren, games bouwen etc. doorgeven aan de jeugd. Sinds dit jaar heeft 
Babel een eigen sub-pagina in het wereldwijde Coderdojo-netwerk: 
www.babel.coderdojo-denbosch.nl. Hier is ook een promotiefilmje te vinden.

Nieuw in 2019 was het project Minecraften waarbij Kasteel Maurick werd nagebouwd. Op drie 
woensdagmiddagen gingen kinderen vanaf 9 jaar op ontdekkingstocht met de bibliotheek en het 
Vughts Museum. Na een bezoek aan het kasteel en aanvullende informatie in het Vughts 
Museum gingen de kinderen onder leiding van een expert aan de slag om kasteel Maurick na 
te bouwen met het computerspel Minecraft. Als gevolg van de overweldigende belangstelling 
wordt het project in 2020 voortgezet, waarbij een andere locatie wordt nagebouwd.

Onder leiding van een professionele MadScience docent gingen kinderen aan de slag met 
leuke experimenten op het gebied van wetenschap en techniek. In de kindercolleges stonden 
de thema’s sterrenkunde, vloggen en Bouw je wereld in 3D centraal. Bij dit laatste kindercollege 
werd gewerkt met de Verderkijkdoos, een vernieuwende kijkdoos met 21st-century skills. Waar 
kunst en technologie elkaar ontmoeten. Waar hedendaagse en digitale middelen samenwerken 
met het vertrouwde materiaalgevoel van papier, klei, acrylverf, kleurpotloden, knippen, plakken, 
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voor zowel taalvragers als taalvrijwilligers. De inmiddels getrainde vrijwilligers kunnen 
taalvragers doorgeleiden naar een aanbod op maat en taalvrijwilligers worden gekoppeld aan 
passende taalactiviteiten. Bij het doorgeleiden en koppelen worden de vrijwilligers, indien 
nodig, ondersteund en begeleid door de taalhuismedewerker in de bibliotheek. In 2020 wordt 
de dienstverlening verder uitgebouwd.

Om Vughtenaren te leren omgaan met de computer en hun digitale vaardigheden te verbeteren 
verzorgde de bibliotheek ook in 2019 de cursus Klik & Tik. Nieuw was de cursus Digisterker die 
de deelnemers stapsgewijs leert hoe ze zaken met de overheid via internet kunnen regelen. De 
cursus werd 3 keer gegeven en afgesloten met een certificaat, uitgereikt door wethouder 
Toine van de Ven.

Maandelijks was er een I-pad café in de bibliotheek, waar kennis gedeeld werd in het gebruik 
van de I-pad. En in het voorjaar werd er hulp geboden bij het invullen van de belastingaangifte. 

Met de maandelijkse netwerkbijeenkomst Walk & Talk bood de bibliotheek de mogelijkheid 
om op een laagdrempelige manier andere werkzoekenden te ontmoeten, te netwerken en 
ervaringen te delen. Er zijn tips van een deskundige want elke editie is er een andere gast-
spreker die vertelt over succesvol solliciteren.

Geheugenbibliotheek
In samenwerking met Welzijn Vught is in 2018 de Geheugenbibliotheek gestart. Dit is een laag-
drempelige ontmoetingsplaats voor mensen met lichte dementie hun mantelzorgers en familie-
leden en iedereen die meer wil weten over geheugenproblematiek. Er is een passende collectie 
samengesteld gericht op de doelgroep en twee keer per week kunnen bezoekers in gesprek met 
vrijwilligers die alles kunnen vertellen over de collectie en over de problematiek rondom 
dementie. 

Om de ontmoeting te stimuleren is in 2019 het GeheugenCafé gestart. Door dit samenwerkings-
verband van Vughterstede, Ouderen Samen, ABZ en de bibliotheek worden maandelijks, beurte-
lings in DePetrus, Huize Elisabeth en Woonzorgcentrum Theresia, interessante thema avonden 
gehouden met lezingen over dementie, meestal met een interactief karakter. Op 16 januari vond 
in DePetrus de drukbezochte openingsbijeenkomst plaats met wethouder Saskia Heijboer en de 
toneelvoorstelling ‘Ons kan niets gebeuren’. Op 15 mei gaf Evelien Mescher een lezing in 
DePetrus over de betekenis en inzet van muziek voor mensen met dementie. En Geheugencafé 
Vught sloot het eerste seizoen af in DePetrus met de Theatervoorstelling “Smeltend ijs’.

Collectie
Begin 2018 is het collectiebeleid herzien. De landelijke uitgangspunten en visies ten aanzien van 
collectiebeleid zijn vertaald naar de visie op de lokale collecties voor de periode 2018-2020. In 
2018 en 2019 is de verouderde collectie stevig onder handen genomen. Oude boeken hebben het 
veld geruimd voor nieuwe titels, waardoor de aantrekkelijkheid en actualiteit van de collectie 
flink verbeterden.

In 2018 kregen de Vughtse collectie en de collectie van de Geheugenbibliotheek al een plek in 
de bibliotheek. In 2019 werden beide collecties meer in het zicht geplaatst. De collectie van de 
geheugenbibliotheek kwam daarmee onder handbereik van de vrijwilligers die twee keer per 
week in DePetrus aanwezig zijn en bezoekers alles kunnen vertellen over de collectie en over de 

problematiek rondom dementie.

Ten behoeve van het Taalhuis is een collectie boeken aangeschaft speciaal geschikt voor laag-
taalvaardigen. De gemeente Vught stelde hiervoor additioneel een subsidiebudget ter beschik-
king. De taalhuiscollectie kreeg een prominente plek. In de nabijheid van de taalhuiscollectie 
werd een pc ingericht met digitale oefenprogramma’s, ook speciaal bedoeld voor laag(digi-)
taalvaardigen.

In het derde kwartaal is overgegaan naar een nieuwe landelijke module voor de afhandeling van 
het interbibliothecair leenverkeer.

Communicatie en Marketing
Team C&M ondersteunt de programmering met bijbehorende communicatie-uitingen. De 
coördinator Communicatie, die specifiek voor DePetrus is aangesteld, is ondergebracht binnen 
het team C&M.

In het vierde kwartaal van 2018 is een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd over:
• de inrichting van de bibliotheek;
• de tevredenheid van de bezoekers over deskundigheid van het personeel;
• de tevredenheid van de bezoekers over de collectie.

Begin 2019 zijn alle resultaten uit dit onderzoek bekend. Het algemene positieve beeld dat uit 
het onderzoek naar voren komt is dat DePetrus als een sfeervolle en bijzondere ontmoetings-
plaats in een prachtig gebouw wordt ervaren. Ook de communicatie van de Bibliotheek Vught 
is voor veel respondenten prima. Men voelt zich welkom in de bibliotheek en het grootste deel 
van de respondenten wordt (regelmatig) verrast door de bibliotheek. Het personeel wordt als 
prettig en behulpzaam ervaren. Uit het klantonderzoek komen ook een aantal aandachtspunten 
naar voren. Een eerste aandachtspunt is dat relatief veel respondenten moeite hebben met de 
inkrimping van het aanbod met een beperkt aantal actuele titels. Daardoor gaan 
sommige respondenten naar de bibliotheek in ‘s-Hertogenbosch. Een tweede punt van aandacht 
is dat er door het huisvesten van meerdere organisaties in één gebouw minder rust is, die veel 
respondenten toch bij een bibliotheek vinden horen. Ten derde vinden sommige klanten het 
zoeken van materialen lastiger geworden doordat een aantal kasten te hoog zijn, sommige 
stickers van boeken zijn verdwenen en/of omdat de boeken met de kaft naar voren gepresen-
teerd staan. Daarentegen zijn er klanten die de nieuwe opstelling en inrichting juist prettiger 
vinden. 

In het derde kwartaal van 2019 is opnieuw een klantonderzoek gehouden. De resultaten komen 
op veel onderwerpen overeen met de resultaten van 2018.  Al met al zijn de klanten van de 
Bibliotheek Vught tevreden over de dienstverlening. Zij waarderen dit gemiddeld van een 8,1 
(2018: 7,9). Wel weten in 2019 iets meer respondenten precies welk boek zij nodig hebben en 
vinden minder respondenten het lastig om een mooi/fijn boek te kiezen. Mogelijk speelt de 
toegenomen tevredenheid over de bewegwijzering hierin (mede) een rol. Daarnaast zijn de 
bekendheid van en het deelnemen aan workshops/lezingen in 2019 toegenomen, terwijl de 
interesse ervoor iets is afgenomen. Het aantal respondenten dat open staat voor activiteiten 
van de bibliotheek en/of het leuk vindt als er vaker iets in de bibliotheek te doen is, is ook wat 
gedaald. Over de professionaliteit van het personeel, de collectie en de communicatie van de 
Bibliotheek Vught zijn de meeste respondenten tevreden. 
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De bibliotheek wordt in 2019 nog steeds met name als uitleencentrum gezien, maar in grotere 
mate ook als educatief centrum en als ontmoetingsplek. In lijn daarmee is het percentage 
respondenten dat naar de bibliotheek gaat om kennis op te doen gestegen. Tot slot zijn de 
respondenten die e-books, online cursussen en luisterboeken hebben geleend/gevolgd hier over 
het geheel genomen wat minder tevreden over.

Onderwijs en Educatie
Een gedeelte van de algemene reserve is gealloceerd voor een eenmalige investering in de 
collecties van de Schoolbiebs. Hierdoor beschikt iedere school over een adequate collectie die 
up to date is en van voldoende omvang om leerlingen te stimuleren en leerkrachten te onder-
steunen bij leesbevordering. Er is een start gemaakt met de aanschaf van deze extra collectie. 
Twee scholen zijn gestart met het automatische uitleensysteem SchoolWise. Voorafgaand zijn 
de collecties van die scholen grondig gesaneerd. De wensen wat betreft collectie zijn opgehaald 
en er is een actiedag collectie gepland begin februari 2020. In de loop van 2020 volgen de andere 
scholen.

Samen met het speciaal onderwijs gaan we in overleg met de gemeente Vught (afdelingen 
Cultuur & Onderwijs) om te kijken welke dienstverlening er mogelijk is voor het special onder-
wijs. Met Kentalis is een eerste verkennend gesprek geweest. Zij ontvangen een offerte op maat.

Naast onze jaarlijkse evaluatiegesprekken op de scholen en kinderdagverblijven worden de 
resultaten en opbrengsten van SchoolBieb in kaart gebracht door middel van de monitor, een 
landelijk meetinstrument dat middels vragenlijsten voor leerlingen, leerkrachten en leesconsu-
lent de leesbeleving in kaart brengt. 

De monitor werd eind 2018 afgenomen bij Boekstartlocaties en het primair onderwijs. Begin 
maart 2019 waren de resultaten beschikbaar. De leesconsulenten hebben de resultaten van de 
scholen waar zij werkzaam zijn besproken met de leescoördinator en directie. Eind 2019 is de 
monitor opnieuw afgenomen. De resultaten hiervan zijn aan het einde van het 1e kwartaal in 
2020 bekend.

De voorleeskampioen van Vught, een leerling van Openbare Jenaplanschool De Lichtstraat deed 
mee aan de regionale provinciale ronde van de Voorleeswedstrijd. Deze voorleesronde is 
gewonnen door een basisschoolleerling uit Nuenen. De landelijke titel ging echter naar Sleen.

De gemeente Haaren streeft ernaar om de gemeente op te heffen per 1 januari 2021. De vier 
dorpen van de gemeente Haaren gaan onderdeel uitmaken van buurgemeenten. Biezenmortel 
komt bij  Tilburg, Esch bij Boxtel, Haaren bij Oisterwijk en Helvoirt bij Vught. Voor de dorpen die 
bij Babel ‘s-Hertogenbosch komen, zijn we op schoolniveau aan het voorbereiden. In overleg 
met de gemeente Haaren en Bibliotheek Midden-Brabant zijn we bezig met de planvorming om 
te komen tot een goede overdracht van de dienstverlening Taal in de kinderopvang en onderwijs. 
Twee kick-off momenten voor de kernen Esch en Helvoirt begin januari 2020 worden voorbereid.

Personeel
Alle medewerkers zijn gestart met de scholingsmodules die door de bibliotheek zijn opgezet en 
betrekking hebben op klantenservice, bronnenkennis, kennis van de collectie, projectmanage-
ment en communitybuilding. De combinatie theorie en praktijkopdrachten leidt tot meer inzicht 
en verbreding/verdieping van kennis en vaardigheden. In 2020 wordt dit scholingstraject 

afgerond.

Bij de uitwerking van het Plan van Aanpak voor het inrichten van een Taalhuis hebben de 
gemeenten Boxtel, Vught en Sint-Michielsgestel ieder voor 8 uur per week financieel bijge-
dragen in de aanstelling van een coördinator Taalhuis. De coördinator is de spin in het web en 
verantwoordelijk voor het functioneren en uitbreiden van het netwerk. In het tweede kwartaal 
van 2019 is de bovenlokale coördinator Taalhuis aangesteld die in de drie gemeenten met 
succes een taalnetwerk heeft opgezet een Taalhuis heeft gerealiseerd.

Voor het coördineren van de taalhuisactiviteiten in de bibliotheek zijn binnen de formatie van de 
bibliotheek uren vrij gemaakt. De opening van het Taalhuis werd voorbereid, vrijwilligers werden 
geworven en de nieuw geworven vrijwilligers werden getraind. De taalhuismedewerker bege-
leidde en ondersteunde de vrijwilligers tijdens de nieuw opgezette wekelijkse inloopochtend.

In 2017 gaven medewerkers van Bibliotheek ’s-Hertogenbosch in een medewerkersonderzoek 
aan dat hun Bieb een ‘Great Place to Work’ is. Apetrots was de Bieb natuurlijk, en dat willen we 
bij Babel opnieuw weer zijn! Daarom vroegen we in november 2019 de medewerkers opnieuw 
naar hun mening. De resultaten hiervan worden in januari 2020 verwacht.

Huisvesting
Er is volop campagne gevoerd voor de verkiezing van ‘Beste Bibliotheek van Nederland 2019’. 
Tijdens de gehele maand maart kon het publiek stemmen op Bibliotheek Vught als Beste 
Bibliotheek van Nederland 2019. Samen met vijf andere bibliotheken werd Vught in november 
2018 genomineerd voor deze titel. Op dinsdag 16 april 2019 werd de winnaar tijdens het 
Nationaal Bibliotheek Congres bekend gemaakt. Bibliotheek Leeuwarden mocht uiteindelijk de 
prijs in ontvangst nemen. 

Met betrekking tot DePetrus was de jury erg enthousiast over onder andere de hoeveelheid 
activiteiten en het goed geïnformeerde personeel. Uit het juryrapport blijkt verder dat de 
bibliotheek stevig verankerd is in de lokale gemeenschap. Een van de stemmers zei hierover het 
volgende: ‘DePetrus is een plek voor alle leeftijden. Om te chillen, te werken, te studeren, te 
biljarten, te ontdekken, koffie te drinken, naar verhalen te luisteren en de prachtige 
schilderingen te bewonderen en vooral elkaar te ontmoeten in een serene sfeer.’ De bibliotheek 
is erg trots op de eervolle tweede plaats.
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In november werd aan DePetrus de Pieter van Vollenhovenprijs 2019 uitgereikt voor de succes-
volle herbestemming van de kerk als cursus- en ontmoetingscentrum. Dat DePetrus die prijs 
ten volle waard is, toont ook het feit dat Erfgoed Brabant dit jaar DePetrus als locatie koos voor 
de uitreiking van de Erfgoedprijs 2019.

Op 11 december 2019 ontving DePetrus de 200.000ste bezoeker in 2019. Naast de vaste 
bezoekers ontvangt DePetrus nog steeds veel belangstellenden uit binnen- en buitenland, 
waaronder ook veel vakgenoten uit de bibliotheekwereld die vol lof zijn over de bibliotheek en 
DePetrus. Ook in 2019 was er nog veel belangstelling voor de DePetrus in diverse 
(inter-)nationale media, met name vanuit architectuur en erfgoed.

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Resultaten prestatieafspraken 
 

Het activiteitenplan 2019 maakt onderdeel uit van de Meerjarenafspraken 1 juli 2017-2020. In de 
programmering sluiten wij aan bij de beleidsdoelen van de gemeente Vught

Naast het continueren en door ontwikkelen van lopende activiteiten richten wij ons in 2019 
specifiek op: 

• het opstarten van het Taalhuis Vught met partners uit alle betrokken geledingen. Daarnaast 
zal structureel en incidenteel met deze en andere partners samengewerkt gaan worden;

• aansluiten, initiëren, ondersteunen en faciliteren, (mede) organiseren burgerinitiatieven en 
burgerparticipatie door het ophalen van wensen en ideeën van jeugdige en volwassen  
inwoners uit Vught; 

• het uitbreiden/vergroten van ons netwerk.

Als jaarthema voor 2019 is het thema Vrijheid gekozen in al haar facetten.

De programma’s van Educatie jeugd, Boekstart (0-4 jaar) en de Bibliotheek op School (4-12 
jaar), worden in nauw overleg met het primair onderwijs jaarlijks aangepast en geactualiseerd. 
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De fysieke bibliotheek

Omschrijving Doelstelling Doelgroep Kwaliteitseisen/prestaties
juli 2017 - 2020

Gerealiseerd 2019

Fysieke en digitale collectie (functies 1,2,3 en 4)
De Bibliotheek Vught stelt een brede collectie voor jeugd 
en volwassenen samen op basis van marktonderzoek, 
primair gericht op de behoefte(n) van de inwoners. 
 
De bibliotheek levert actuele (lokale of landelijke)  
informatie op maat.  Tevens wordt  plaats onafhankelijke 
24-uurs  beschikbaarheid van media en informatie 
gerealiseerd door deelname aan de landelijke digitale 
bibliotheek en (digitale) infrastructuur. Door de komst 
van de Nationale Bibliotheek Pas in 2017 krijgen burgers 
toegang tot alle landelijke en lokale digitale diensten.

De collectie van de Bibliotheek Vught bestaat uit circa:
• 30.000 items met fictie en non-fictie boeken voor 
• baby’s, peuters, jeugd en volwassenen en DVD’s;
• een specifieke collectie voor mensen met een  

leeshandicap (luisterboeken, grootletterboeken en 
Makkelijk Lezen Plein);

• de collecties van de bibliotheken in de gemeenten 
Boxtel, Sint-Michielsgestel en ‘s-Hertogenbosch

• Via het onderling leenverkeer hebben bibliotheekle-
den toegang tot ruim 10 miljoen (digitale) boeken en 
4 miljoen tijdschriften, cd’s/lp’s, bladmuziek, DVD’s, 
databases/digitale dossiers en  4,5 miljoen tracks van 
Muziekweb (alleen voor bibliotheekleden).

Vrije beschikbaarheid van 
informatie aan alle inwoners 
van de  gemeente met als 
doel: 

• Bieden van mogelijkhe-
den tot ontwikkeling en 
educatie;

• Bevorderen van lezen en 
het laten kennismaken 
met literatuur;

• Tenminste 50% van de 
volwassen klanten geeft 
eind  2020 aan dat de 
kwaliteit van de 

• collectie verbeterd is 
t.o.v. het klantonderzoek 
in 2016. Het gaat hier 
vooral om  uitbreiding 
van de collectie en een 
actueler aanbod;

• Inwoners van de  
gemeente Vught hebben 
toegang tot de landelijke 
digitale bibliotheek die 
continu mee  ontwikkelt 
met de veranderende 
behoefte van de klant.

Alle inwo-
ners van de 
gemeente  
Vught.

In 2020 voldoet 80% van de collectie 
aan de vraag van de klanten. Dit wordt 
gemeten door middel van een 
gebruikersonderzoek. 

20% van de collectie betreft maatwerk. 
Hiertoe behoren onder andere:
• Thematische collecties die  

aansluiten op lokale programma’s;
• Collectie gericht op baby’s en hun 

ouders;
• Leesmateriaal voor kinderen met 

een leesachterstand;
• Leesmateriaal in kader van  

laaggeletterdheid bij volwassenen 
en leesgehandicapten.

Klantonderzoek minimaal 1x per jaar 
met twee concrete verbeteracties per 
jaar.

Het klantonderzoek is in de 
tweede helft van 2019 uitgevoerd. Voor 
de resultaten hiervan, zie hoofdstuk 2e 
Communicatie en Marketing.

• Dit gebruikersonderzoek wordt in de loop van 2020  
gehouden.

• 20% van de collectie is maatwerk. De collectie bestaat 
uit 27.069 banden. Jaarlijks wordt 10% van de collectie 
vervangen. Speciale onderdelen in de collectie zijn:

1. De Vughtse collectie , boeken over Vught en Cromvoirt en 
van boeken die door Vughtenaren geschreven zijn;

2. De collectie van de Geheugenbibliotheek, bestaat uit  
informatieve boeken over Alzheimer en dementie,  
herinneringsboeken, dvd’s en spelmateriaal om samen 
verhalen over vroeger op te halen, folders met betrekking 
tot dementie, herinneringskoffers met divers materiaal 
rondom een bepaald thema, romans over Alzheimer en 
dementie en jeugdboeken om voor (klein)kinderen de 
ziekte inzichtelijk te maken;

3. Makkelijk Lezen collectie speciaal voor deze doelgroep 
(leesmateriaal voor kinderen met een leesachterstand) 
m.n. voor kinderen met dyslexie.

4. Nieuw is de collectie van het Taalhuis. Een collectie  
boeken speciaal geschikt voor laagtaalvaardigen

• Dit gebruikersonderzoek wordt in de loop van 2020 
• gehouden.
• Inwoners van de gemeente Vught hebben toegang tot de 

landelijke digitale bibliotheek. In het derde kwartaal is 
overgegaan naar een nieuwe landelijke module voor de 
afhandeling van het interbibliothecair leenverkeer.

Vraagbemiddeling (functies 1, 2, 3 en 4)
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Het beschikbaar hebben van  professionele 
medewerkers, het bieden van een publieksvriendelijk 
catalogusprogramma en een informatieve, actuele 
website.

•  Het (mondeling) 
• verstrekken van informa-

tie over materialen voor 
ontspanning en educatie. 
Hierdoor wordt  de indi-
viduele ontwikkeling en 
ontplooiing gestimuleerd 
(verbetering taalvaar-
digheid, een leven lang 
leren);

•  Het mondeling (ook 
telefonisch) of digitaal 
beantwoorden van  
vragen van leden en niet- 
leden van de bibliotheek 
over de collectie, het 
bibliotheekwerk en de 
ledenadministratie.

Alle 
inwoners 
van de 
gemeente  
Vught.

• Beschikbaar stellen van deskundig 
personeel: 1 fte bibliothecaris en 0,6 
fte programmeur;

• Twee catalogusraadpleeg-punten in 
de fysieke vestiging;

• Voor raadpleging van de digitale 
collectie zijn in de fysieke vestiging 
vier digitale studie/werkplekken 
beschikbaar voor  de bezoekers;

• Klanttevredenheid van de bezoekers 
over deskundigheid van het perso-
neel bedraagt tenminste een 8.

• De formatie is beschikbaar;
• Vier catalogusraadpleeg-punten zijn aanwezig;
• Digitale studie/werkplekken zijn aanwezig;
• Klanttevredenheid van de bezoekers over deskundigheid 

van het personeel bedraagt een 8,1.

Uitleenfunctie (functie 1)
•  Het uitlenen, innemen, aanvragen, verlengen en  

reserveren van de collectie fysieke materialen middels 
het bibliotheeksysteem  BicatWise. Dit kan ook  24 uur 
per dag via de website;

•  We maken een specifieke plek waar materialen, 
informatie en activiteiten voor én over mensen met 
dementie plaats vindt i.s.m. Welzijn+.

Bezoekers verleiden en in-
spireren door  aantrekkelijke 
presentaties. De materialen 
voor thuisgebruik worden zo 
gepresenteerd dat deze met 
behulp van zelfbediening 
geleend kunnen worden.

Alle inwo-
ners van de 
gemeente 
Vught.

• Stijging van het aantal leden met 
10% in 2020 t.o.v. 2016 (6.349 leden);

• Stijging van het aantal  uitleningen 
met 10% in 2020 t.o.v. 2016 (144.595 
uitleningen);

• Twee catalogusraadpleeg-punten in 
de fysieke vestiging.

• Klanttevredenheid van de bezoekers 
over de collectie bedraagt tenminste 
een 8.

• Het aantal leden (6.494) is gestegen met 2,28% t.o.v. 
2016;

• Het aantal uitleningen (137.148) is gedaald met 5,15% 
t.o.v. 2016;

• Vier catalogusraadpleeg-punten zijn aanwezig;
• Ongeveer 60% van de bezoekers is (zeer) tevreden over 

de collectie. De leden xijn met namen ontevreden over de 
e-books. Het lenen en gebruiken van e-books wordt als 
ingewikkeld ervaren;

• Zie onder Fysieke en digitale collectie (functies 1,2,3 en 4)
Leeszaal, kranten en tijdschriften (functie 1, 4 en 5)
Het aanbieden en beschikbaar stellen van een actueel 
fysiek en virtueel aanbod kranten en tijdschriften.

Het creëren van een 
aangename verblijfsruimte.

Bezoekers 
van  
DePetrus

• Geopend tijdens openingstijden 
DePetrus;

• Samenstelling pakket is afhankelijk 
van de vraag en afgestemd op het 
leesgedrag;

• Toename van het aantal 
• bezoekers met 25% in 2020 t.o.v. 

2018 (175.757).

• Een actueel fysiek en virtueel aanbod van kranten en 
tijdschriften is aanwezig;

• Het aantal bezoekers (222.636) is gestegen met 26,67% 
t.o.v. 2018.

Studie/werkplekken (functies 2 en 5)
Binnen de bibliotheekruimte worden vier studie/
werkplekken  aangeboden voorzien van internet.
 

Toegang bieden tot digitale 
(overheids)informatie

Bezoekers 
van  
DePetrus

• Toegankelijk tijdens openingstijden 
van         DePetrus;

• Toegankelijke internetsites en ont-
sluiting van internet voor leden en 
niet-leden;

• Beschikbaarheid van WIFI;
• Bezettingsgraad studie/werkplek-

ken bedraagt eind 2020 75%.

• Studie/werkplekken zijn gerealiseerd
• Toegankelijke internetsites en ontsluiting van internet 

voor leden en niet-leden is aanwezig
• Wifi is beschikbaar.
• De bezettingsgraad wordt in het laatste kwartaal van 

2020 gemeten.
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Programmering 2019

 Activiteiten in basisvoorziening voor alle inwoners
Jeugd
Activiteit Samenwerkingspartner Doelgroep Bereik 2019 Gerealiseerd  2019
BabyBieb (incl specials) Gemeente, consultatiebureau (Groot)ouders en baby’s 200 baby’s en hun ouders

Specials: 40 baby’s en hun ouders
303 baby’s en hun ouders specials: 20 baby’s en hun ouders

Boekstartkoffertjes Gemeente, consultatiebureau Ouders en baby’s 150 baby’s en hun ouders Er zijn 172 Boekstartkoffers uitgedeeld aan nieuw 
ingeschreven kinderen van 0 en 1 jaar.

Peutervoorlezen 
(incl. special)

Peuterspeelzalen, kinderdag-
verblijven

(Groot)ouders en peuters 950 peuters/kleuters en hun ouders, 
opa’s en oma’s

1.329 peuters/kleuters en hun ouders, opa’s en oma’s
Special: 19 peuters/kleuters en hun ouders, opa’s en oma’s

Programmeren met 
Coderdojo

CodeKids (Chris Dorna), 
Plaza Cultura

Kinderen van 5 tot 12 jaar 70 kinderen 76 kinderen

Madscience MadSciene Kinderen van 5 tot 12 jaar 80 kinderen 38 kinderen
Kennisbende kindercolleges Voorleeskampioenen basisscholen, 

(lokale) wetenschappers en verder 
nader te bepalen afhankelijk van 
het onderwerp

Basisschoolleerlingen 100 kinderen In het najaar wordt 3 kindercolleges gehouden over 
Vloggen, wereld bouwen in 3D en Sterrenkunde. Hier 
hebben 34 kinderen aan meegedaan.

Zomervoorlezen op locatie IIzeren Man Vught Alle kinderen, die graag 
voorgelezen worden

50 kinderen Is afgelast vanwege de eikenprocessierups

Zomertasjes Alle kinderen die graag lezen Is toegevoegd aan het programma 410 tasjes zijn uitgedeeld.
Lezingen/workshop voor 
ouders m.b.t. opvoeding

Nader te bepalen afhankelijk van 
het onderwerp

Ouders 75 ouders De lezing over ‘Bewust opvoeden in het Digitale tijdperk is 
bijgewoond door 11 ouders.

Specials (Woezel en Pip) Theater de Speeldoos

Omdat er allerlei problemen waren 
bij De Speeldoos geen samen-
werking geweest. In plaats 
hiervan ongeveer 35 kinderen van 
de musical hebben opgetreden 
tijdens ‘Proef Vught”.

Kinderen vanaf 2 jaar 40 kinderen 35 kinderen

Nationale voorleesdagen 
(o.a. groepsbezoeken, 
voorleesontbijt)

Peuterspeelzalen, kinderdag-
verblijven, basisonderwijs, CPNB

Peuters en kleuters 200 kinderen 503 kinderen

De Nederlandse Kinderjury Basisonderwijs, CPNB Basisschoolleerlingen 75 kinderen Kinderen stemmen rechtsreeks via de website. 
Hoeveel kinderen uit een bepaalde gemeente meedoen 
wordt niet bijgehouden door het CPNB.

Nationale Voorleeswedstrijd Leerlingen en leerkrachten 
basisonderwijs

Basisschoolleerlingen Is toegevoegd aan programmering 124 kinderen

Kinderboekenweek Leerlingen en leerkrachten 
basisonderwijs

Basisschoolleerlingen 500 kinderen Wordt op de scholen zelf gevierd. Activiteiten als Minecraft 
en kennisbende, hebben ook tijdens de kinderboekenweek 
plaatsgevonden.
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Volwassenen 
Activiteit Samenwerkings-

partner
Doelgroep Bereik 2019 Gerealiseerd 2019

Boekbinder Leesclubs, 
inwoners uit 
Vught, lokale 
boekhandel

Leesclubs, leden 
van de biblio-
theek, bezoekers 
van DePetrus en 
overige inwoners 
uit Vught

75 mensen 41 mensen hebben 
geluisterd naar Pauline 
Broekema

BoekProeverij Lokale boekhan-
del, CPNB

leden van de bi-
bliotheek, bezoe-
kers van DePe-
trus en overige 
boekenliefheb-
bers uit Vught

40 mensen 38 mensen

Landelijke 
activiteiten: 
poëzieweek, 
vrouwendag, 
boekenweek, 
maand van het 
schrijven, 
maand van de 
geschiedenis, 
Nederland 
Leest

CPNB, 
Nederlandse 
Taalunie, lokale 
boekhandel

leden van de 
bibliotheek, 
bezoekers van 
DePetrus en 
overige inwoners 
uit Vught

3.500 mensen Nationale vooleeslunch 
voor ouderen: 21 deel-
nemers; Nationale 
Vrouwendag: 30 deel-
nemers; Filosofische 
salon (Maand van de 
spiritualiteit): 15 deel-
nemers 

Financieel Veilig:  
30 deelnemers

Voorkomen van laaggeletterdheid
Jeugd
Activiteit Samenwerkingspart-

ner
Doelgroep Bereik 2019 Gerealiseerd 2019

Voorleeshond Basisonderwijs en 
Stichting Hulphond

Taal-
zwakke 
kinderen

50 taalzwak-
ke kinderen

113 taalzwakke 
kinderen

Dyslexie 
Kletsclub

Kinderen 
met 
dyslexie

Is op verzoek 
van kinderen 
toegevoegd 
aan program-
mering

52 kinderen met 
dyslexie

 
Volwassenen 
Activiteit Samenwerkingspart-

ner
Doelgroep Bereik 2019 Gerealiseerd  2019

Leesgroep 
Makkelijk 
Lezen

CPNB, Nederlandse 
Taalunie, lokale 
boekhandel

Laag taal-
vaardigen

48 mensen Nog niet gestart

Spreektaal 
oefenen

ABZ, Welzijn Vught, 
Stichting Lezen en 
Schrijven

Laag taal-
vaardigen

36 mensen Nog niet gestart

Digitale 
Dinsdag: 
het ipadcafé

Welzijn Vught Laag taal-
vaardigen

48 mensen 68 mensen

Digitale 
Dinsdag: 
Klik & Tik

Stichting Expertise-
centrum Oefenen.nl 
(voorheen ETV.nl), ABZ, 
Welzijn Vught

Laag digi-
vaardigen

216 mensen 77 mensen. Omdat de 
cursus gratis te volgen 
is, komen mensen vaker 
niet of haken sneller af.

Digitale 
Dinsdag: 
Digisterker

Stichting Digisterker, 
ABZ en Welzijn Vught

Laag digi-
vaardigen

72 mensen 85 mensen. Vanwege 
het beperkt aantal 
laptops (6) en de 
beperkte ruimte kunnen 
max. 7 personen per 
keer hier aan 
deelnemen.

Belasting-
spreekuur

De Belastingdienst, de 
Koninklijke Bibliotheek, 
Stichting Welzijn en 
Vincentius en 
belastingkantoor 
Martijn van Hulten

Inwoners 
van Vught   

56 mensen 7 mensen
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Doorontwikkeling van Ontmoetingscentrum DePetrus in samenwerking met de 
aanwezige partners
Jeugd
Activiteit Samenwerkingspartner Doelgroep Bereik 2019 Gerealiseerd  

2019
Groepsbezoeken Pri-
mair Onderwijs aan 
De Petrus

basisonderwijs, Vughts 
Museum, Wereldwinkel, 
ABZ

basisschool-
leerlingen

600 kinderen 454 kinderen

Activiteiten i.s.m. 
bewoners DePetrus:
• Vught Virtueel
• project ’75 jaar 

Vrijheid’
• Minecraften in 

Vught

Vughts Museum, 
Vught3d.nl, CodeKids, 
RepairCafé, Vughtena-
ren en Vughtse bedrij-
ven

Kinderen 
woonachtig 
in Vught

• 60 kinderen
• 60 kinderen 
• 60 kinderen

• 102  
kinderen

• 125  
kinderen

• 100  
kinderen

Flexibele invulling, 
inspelend op 
lokale actualiteit, 
o.a. Dwaalzin junior, 
(verrassende 
activiteiten voor en 
door de jeugd)

Sinterklaasvereniging, 
kinderen

basisschool-
leerlingen

600 kinderen komen te 
vervallen

Volwassenen
Activiteit Samenwerkingspartner Doelgroep Bereik 

2019
Gerealiseerd 
2019

Walk & Talk De levende sollicita-
tiegids, ABZ, Isabella 
Kazerne

werkzoekenden 150 
mensen

168 mensen

Vughtse 
Reeks

ABZ, Vughts Museum, 
Wereldwinkel, Stichting 
Welzijn, andere lokale 
partners/inwoners uit 
Vught, afhankelijk van 
onderwerp

Alle 
bezoekers van 
DePetrus

300 
mensen

314 mensen

DwaalZin Met, voor en door de 
inwoners, ondernemers 
en/of bestuurders van 
de gemeente Vught

Leden van de biblio-
theek,  bezoekers van 
DePetrus en overige 
inwoners uit Vught, die 
verrast willen worden

500 
mensen

152 mensen

Deelname aan 
Open Dagen 
(is toegevoegd 
aan program-
mering)

ABZ, Vughts Museum, 
Wereldwinkel en 
Centrummanagement

Alle inwoners van 
Vught

Is toege-
voegd aan 
program-
mering

Proef Vught:     
2.131 bezoekers
Koningsdag:     
2.140 bezoekers
Vught Digitaal:  
1.126 bezoekers

Aansluiten bij maatschappelijke opgaven, die de gemeente zich stelt, met de thema’s ‘mee-
doen aan het maatschappelijk leven’ en het creëren van ‘sociale samenhang’
Volwassenen 
Activiteit Samenwerkingspartner Doelgroep Bereik 2019 Gerealiseerd  

2019
Kennismakers Mensen in het werkge-

bied met elkaar kennis 
laten delen

Leden van de 
bibliotheek,  
bezoekers van 
DePetrus en overige 
inwoners uit Vught

Is toegevoegd 
aan program-
mering

61 mensen

VerhaalTijd ABZ, Stichting Welzijn (in eerste instantie) 
eenzame, ouderen, 
leden van de biblio-
theek, bezoekers 
van DePetrus en 
overige inwoners 
uit Vught

120 mensen 86 mensen

Activiteit Samenwerkingspartner Doelgroep Bereik 2019 Gerealiseerd  
2019

Geheugen-
bibliotheek / 
GeheugenCafé

Vughterstede, Ouderen 
Samen, ABZ

Lichte dementeren-
den, familie, 
mantelzorgers, 
professionals

75 mensen 643 mensen

Taalhuis Gemeente Vught, ABZ, 
Koning Willem I College, 
Sagènn Educatie Den 
Bosch, Stichting Lezen 
en Schrijven, Welzijn 
Vught en WSD

Laagtaalvaardige 
inwoners van Vught

Is toegevoegd 
aan het pro-
gramma

60 mensen

Inzet personele formatie
Door verschuiving in de reguliere begroting 2019 (efficiencyslag) is er ruimte ontstaan om de 
personele formatie in de bibliotheek Vught uit te bereiden, waardoor de reguliere dienstver-
lening en het uitvoeren van de activiteiten kwalitatief wordt verbeterd. Hierdoor worden er 
minder personele formatie voor de uitvoering van de activiteiten betaald uit het innovatiebudget.  
De ruimte binnen dit budget is gebruikt om het aantal uren voor de coördinatie van de 
communicatie in DePetrus uit te breiden naar 12 uur per week. 

Er is grote belangstelling voor De Petrus. In eerste helft is een rondleiding verzorgd voor 35 
collega’s van de bibliotheek Zeeuws-Vlaanderen.

Deelname aan de drie Open Dagen van DePetrus in samen werking met het Centrum-
management en de deelname aan de beste Bieb van Nederland zorgden er voor dat bepaalde 
activiteiten minder vaak zijn uitgevoerd. 
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Educatie jeugd 
Omschrijving Doelstelling Doelgroep Kwaliteitseisen/prestaties

juli 2017 - 2020
Gerealiseerd  2019

Boekstart (0-4 jaar; functies 2 en 3)
In 40% van de Nederlandse gezinnen wordt 
niet structureel voorgelezen aan kleine kinde-
ren. Deze kinderen komen met een beperkte 
woordenschat en dus een taalachterstand op 
het basisonderwijs; een achterstand die ze 
vaak niet meer inhalen. Voorlezen  aan baby’s 
en peuters stimuleert de taalontwikkeling en 
de cognitieve ontwikkeling van kinderen.

Het voorkomen van taalachterstand 
bij  baby’s en peuters door het 
bevorderen van interactief 
voorlezen bij ouders en medewer-
kers van kinderdagverblijven en 
peuterspeelzalen.

Kinderen van 
0-4 jaar

• Tenminste 50 % van de jonge ouders heeft de 
Boekstartkoffertjes afgehaald;

• In de fysieke vestiging is een collectie gericht 
op baby’s en hun ouders;

• Minimaal 2 informatiebijeenkomsten per jaar 
voor ouders over voorlezen aan baby’s en 
peuters;

• Minimaal 2 informatiebijeenkomsten per jaar 
voor medewerkers van kinderdagverblijven 
en peuterspeelzalen over voorlezen aan ba-
by’s en peuters; 

• De tevredenheid van de deelnemers aan de 
informatiebijeenkomsten bedraagt tenminste 
een 8.

• De tevredenheid van medewerkers van de 
kinderdagverblijven en peuterspeelzalen over 
de deskundigheid van de bibliotheekmede-
werkers  bedraagt tenminste een 8.

• Zie onder Programmering 2019, Activiteiten in 
basisvoorziening voor alle inwoners

• In de fysieke vestiging is een collectie gericht op 
baby’s en hun ouders; Er bestond onduidelijkheid 
tussen de bibliotheek Vught en het team 

• Onderwijs en Educatie wie de informatiebijeen-
komsten voor ouders over voorlezen aan baby’s 
en peuters én de  informatiebijeenkomsten voor 
medewerkers van kinderdagverblijven en peuter-
speelzalen over voorlezen aan baby’s en peuters 
moet verzorgen. Er is één informatiebijeenkomst 
in het najaar gehouden.

• De medewerkers van de peuterspeelzalen 
• waardeerden de informatiebijeenkomst als zeer 

waardevol met praktische tips.
• Uit de gesprekken met tevredenheid van de 

medewerkers van de kinderdagverblijven en 
peuterspeelzalen over de deskundigheid van de 
bibliotheekmedewerkers  zijn zeer positief over 
de deskundigheid van de medewerkers. 

De Bibliotheek op school (4-12 jaar/basisonderwijs; functies 2,3 en 4)
Vrij lezen stimuleert de taalontwikkeling (meer 
lezen, beter in taal) en de cognitieve ontwikke-
ling van kinderen. Een kwartier vrij lezen per 
dag levert op jaarbasis 1000 nieuwe woorden 
op. Ook worden informatie-vaardigheden en 
mediawijsheid steeds belangrijker. 
 
In het programma dBoS hebben alle leerlingen 
toegang tot een actuele en gevarieerde boeken-
collectie op hun school.
Samen met de lees– en mediaconsulent stellen 
de leerkrachten een leesmediaplan op.

Door middel van een landelijke monitor worden 
jaarlijks de resultaten van de leerlingen 
gemeten.  Op basis van de uitkomsten wordt 
het leesmediaplan bijgesteld.

Het voorkomen van taalachterstan-
den/laaggeletterdheid en 
digibetisme bij basisschoolkinderen 
door het bevorderen van lees-
plezier, informatievaardigheden en                
mediawijsheid onder schooltijd.

Kinderen van 
4-12 jaar

• Beschikbaar stellen van deskundig perso-
neel: 0,5 fte leesconsulent

• Jaarlijks wordt 5% van de schoolcollectie  
geactualiseerd; 

• Bij alle deelnemende scholen wordt elke dag 
15 min. besteed aan vrij lezen; 

• De jaarlijkse monitor laat een betere leesatti-
tude en mediawijsheid bij kinderen ten op-
zichte van het jaar ervoor;

• De tevredenheid van de leerkrachten over het 
programma dBoS bedraagt tenminste een 8.

• De tevredenheid van de leerkrachten over de 
ondersteuning door de leesconsulent be-
draagt tenminste een 8.

• De formatie is beschikbaar
• Dit actualisering van de  schoolcollectie ligt op 

schema. Daarna is collectie besteld voor de extra 
kwaliteitsimpuls. Deze wordt volgens afspraak 
gefinancierd vanuit de algemene reserve.

• Iedere school geeft aan het vrij lezen op een 
andere manier invulling. Op sommige scholen is 
vrij lezen structureel ingebouwd met dagelijks 15 
minuten lezen, maar op sommige scholen is dit 
minder. Meer leesconsulenturen en een 

• betere collectie kan het leesprogramma op  
scholen zeker verbeteren.

• De jaarlijkse monitor voor BoekStart vindt plaats 
in de 2e helft van 2019. De resultaten hiervan zijn 
in het eerste kwartaal van 2020 bekend. 

• Uit de evaluatiegesprekken blijkt dat de lees- 
coördinatoren van de scholen tevreden zijn. De 
uitkomsten van de gesprekken vormen de input 
voor de invulling van de leesbevordering in het 
schooljaar 2020/2021.

Ondanks veel zieken bij het team Onderwijs en Educatie verloopt de dienstverlening aan het onderwijs volgens de afspraken die met het onderwijs zijn gemaakt.
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3. Vught in cijfers 
 

KENGETALLEN 31-12-2019 31-12-2018
Inwonersaantal totaal 25.789 26.407

Aantal leden/leners
0 t/m 12 jaar
13 t/m 17 jaar*
18 t/m 64 jaar
65 jaar en ouder
Vrijwilligers, Docenten Primair Onderwijs, Gastleners
Instellingen

4.009
553
1.131
751
39
11

3.992
983
1.139
713
33
12

Totaal 6.494 6.872
Deelnemers-% 25,18% 26,02%

 
*  In 2019 zijn alle leners met een gratis abonnement, die twee jaar geen gebruik maken van hun abonnement 
uitgeschreven. Daarnaast is in de zomermaanden ook gecontroleerd op verdubbelingen, d.w.z. welke leners hebben 
2 geldige abonnementen (één via school en één individueel). Hiervan is het abonnement dat niet werd gebruikt 
afgeschreven. 

Bezoekers** 222.636 175.757
Collectieomvang 27.069 25.924
Uitleningen incl. verlengingen 137.148 125.096

**  Vanaf april 2018 worden de bezoekers van Ontmoetingscentrum DePetrus geteld. Het is niet mogelijk om alleen 
de bezoekers van de bibliotheek aan te geven.

Openingsuren per week (totaal) 89,0 89,0
Vught: zelfbediening*** 
Vught: met service

57,0
32,0

57,0
32,0

*** Vanaf april 2018 is de bibliotheek gevestigd in Ontmoetingscentrum DePetrus. Gedurende de openingstijden van 
DePetrus kan gebruik worden gemaakt van de bibliotheek.

De Bibliotheek op School
Aantal deelnemende scholen
Aantal leden/leners 0 t/m 12 jaar
Collectieomvang (totalen)
Uitleningen (totalen)

9
2.769
22.018
26.861

9
2.637
24.143
24.491

 
Personeel
Medewerkers in eigen dienst (fte)
Gedetacheerden (fte)
Vrijwilligers (aantallen)

4,83
1,0
17

5,22
1,11
12

De formatie bestaat uit het aantal fte dat door Babel ‘s-Hertogenbosch e.o. wordt ingezet voor 
het bibliotheekwerk in de gemeente Vught. Dit is inclusief een gedeeltelijke doorberekening van 
de bedrijfsvoering (financiële administratie, ICT, logistiek, mediaverwerking, P&O en C&M). 

De vrijwilligers worden ingezet voor Bibliotheek aan Huis, het Taalhuis en de Geheugen-
bibliotheek. De vrijwilligers voor de Geheugenbibliotheek zijn ook werkzaam voor de andere 
bewoners van DePetrus.
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