OUDERS VAN KINDEREN 0-4 JAAR
Ouders zien het belang van voorlezen voor de taalontwikkeling van kinderen in, maar er is nog veel
onbekendheid over vanaf wanneer voorlezen nuttig is. Ook weten twee op de vijf ouders niet dat
kinderen gratis lid kunnen worden van de Bibliotheek en is het (diverse) aanbod van de Bibliotheek
voor jonge kinderen bij lang niet iedereen bekend. De Bibliotheek wordt vooral geassocieerd met
boeken en als plek die pas echt interessant is voor kinderen vanaf een jaar of 4.

VOORLEZEN NUTTIG VOOR TAALONTWIKKELING
Vanaf welke leeftijd denkt u dat het nuttig is voor de taalontwikkeling van kinderen om
hen voor te lezen?

28%
Vanaf een half jaar

22%
Vanaf een
jaar of 1

35%
Vanaf de geboorte

14%

95% van de ouders denkt
dat het nuttig is voor de
taalontwikkeling van kinderen
om hen voor te lezen.

Vanaf 2 tot 4 jaar

LIDMAATSCHAP
Wist u dat kinderen van 0-4 jaar gratis
lid kunnen worden van de Bibliotheek?

“Ik had hier geen behoefte aan
en wist ook niet dat kinderen
tot 4 jaar gratis lid konden
zijn. Als mijn kind iets ouder is,
vind ik het overwegen van een
lidmaatschap zeker waard.”

41%
Nee

BEHOEFTEN AANBOD BIBLIOTHEEK
Wat biedt de Bibliotheek bij u in de buurt volgens u aan voor kinderen van 0-4 jaar?

58%

Boeken, die geschikt zijn voor
de leeftijd van mijn kind

43%

Voorleesactiviteiten

29%

Ik weet niet wat mijn
Bibliotheek aanbiedt

Wat zou de Bibliotheek moeten bieden zodat u (vaker) met uw kind van 0-4 jaar naar de
Bibliotheek zou gaan?

24%

18%

18%

17%

16%

Voorleesactiviteiten

Spelletjes
doen

Boeken, die geschikt
zijn voor de leeftijd
van mijn kind

Kinder
voorstellingen

Knutselen

REGELMAAT BEZOEK
Ik heb de afgelopen 12 maanden minimaal 1 keer een bezoek gebracht aan de
Bibliotheek met mijn kind van...

4

jaar

1

jaar

2

3

jaar

jaar

0

jaar

24%

44%

45%

45%

56%

Het onderzoek is in mei 2017 uitgevoerd door het onafhankelijke marktonderzoekbureau Ruigrok NetPanel in opdracht van ProBiblio. Aan het
onderzoek hebben 1.037 ouders van kinderen van 0-4 jaar uit heel Nederland deelgenomen, zowel leden als niet-leden. Voor meer informatie
kunt u contact opnemen met Jolijn Faber, onderzoeksadviseur (onderzoek@probiblio.nl).

