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Inleiding 
Dit beknopte jaarverslag 2015 van Bibliotheek Oostland geeft u een beeld van de vele activiteiten en veranderingen die ook dit afgelopen 
jaar hebben plaatsgevonden.  
Speerpunten zijn de aanpak van laaggeletterdheid en digibetisme, de inzet op mediawijsheid en een steviger verankering en positionering 
in Oostland. 
 
Zowel door fysiek als digitaal ruimte te bieden aan de vijf wettelijke kernfuncties: lezen, leren, informeren, ontmoeten en debatteren, 
blijft Bibliotheek Oostland steeds gericht op het doel. Onze nieuwe rol binnen het sociaal domein  vraagt om een laagdrempelige en 
gastvrije ruimte. Een plek waar mensen graag komen om zich te ontspannen, te ontwikkelen of anderen te ontmoeten. 
Ook wordt de bibliotheek de laatste jaren steeds meer gebruikt als een plaats waar je kunt werken of studeren, alleen of met anderen. 
Zeker sinds er gratis Wi-Fi beschikbaar is. 
 
Van belang is dat vakmanschap daar wordt ingezet waar de vraag is, bijvoorbeeld op scholen en het Taalhuis. 
Het veelzijdige aanbod wordt uitgevoerd door een kleine personeelsbezetting die wordt aangevuld met een enthousiast team van vele 
betrokken vrijwilligers. Medewerkers en vrijwilligers zetten zich in, in het belang van de organisatie, de gemeente en vooral de klant. 
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Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van educatie en laaggeletterdheid 
De bibliotheek biedt een uitgebreid pakket aan educatiemogelijkheden, voor scholen en voor particulieren. Wij werken met lesmodules 
voor scholen, kinderdagverblijven en volwassenen. Voor het volledige aanbod kunt u onze producten- en dienstengids raadplegen. 
In dit jaarverslag willen wij vooral de nieuwe ontwikkelingen onder de aandacht brengen. 
 
Verdere uitrol van BoekStart in de kinderopvang (vakteam jeugd en jongeren) 

 
 
Op diverse locaties is een (voor)leeshoek 
ingericht door de bibliotheek en worden 
pedagogisch medewerkers opgeleid in 
interactief voorlezen en tot voorlees-
coördinator. 
Daarnaast is ouderbetrokkenheid een 
belangrijk onderdeel van dit project. 
In 2015 hebben wij extra subsidie van 
beide gemeenten en Stichting Kunst van 
Lezen ontvangen om dit programma 
verder uit te rollen tot maximaal 14 
locaties. 
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dBos (vakteam jeugd en jongeren)  
In 2015 is er subsidie aangevraagd bij Stichting Kunst van Lezen voor de Bibliotheek op 
School voor zowel het basisonderwijs als voor het voortgezet onderwijs. In het 
voortgezet onderwijs gaat het met name om het Wolfert PRO, een VMBO waar al nauw 
mee wordt samengewerkt. 
Deze stimuleringsregeling heeft ten doel een duurzame meerjarige samenwerking 
tussen bibliotheek en scholen te bevorderen en goede voorbeelden te delen op het 
gebied van lezen en mediawijsheid binnen het basisonderwijs en voortgezet 
onderwijs/vmbo. 
 
Taalonderwijs en plezier in lezen zijn onmisbaar voor de taalontwikkeling van kinderen. Het heeft een directe en bewezen invloed op hun 
woordenschat en hun prestaties op school. Wie veel leest, scoort hoger in CITO-toetsen. Er is een duidelijke relatie tussen het lezen van 
boeken en het terugdringen van taalachterstanden en laaggeletterdheid. Basisscholen worden zich daar steeds meer van bewust en 
zetten alles in om het leesplezier van kinderen te vergroten, zodat ze vanzelf leeskilometers gaan maken. Een bibliotheek binnen de 
schoolmuren is dan dus ideaal, juist ook voor die kinderen die uit zichzelf niet zo snel een boek zullen pakken of naar een bibliotheek 
zullen gaan. 
 
 
Nieuw in het Taalhuis (vakteam volwassenen) 
Als direct gevolg van de deelname aan het Sociaal Domein verankert de bibliotheek met de ingebruikname van het Taalhuis Oostland de 
aanpak van laaggeletterdheid in haar programma. Hieronder twee nieuwe onderdelen: 
  

1. Taalvisite (vakteam jeugd en jongeren) 
Taalvisite stimuleert de taalontwikkeling van kinderen en verrijkt de taalomgeving thuis. We stellen ouders in 
staat om de taalontwikkeling van hun kinderen te stimuleren  op hun eigen manier. Het project richt zich op 
gezinnen waarbij de kinderen van 2-8 jaar een taalachterstand hebben, of waarbij het risico groot is dat de 
kinderen een taalachterstand ontwikkelen. Hoger opgeleide en taalvaardige vrijwilligers bezoeken gedurende 12 
weken thuis kinderen die moeite hebben met de Nederlandse taal en opgroeien in een taalarme thuisomgeving. 
De vrijwilliger introduceert het voorleesritueel bij het gezin. De ouders krijgen handvatten om het voorlezen zelf 
over te nemen en boeken een blijvende plek te geven in het dagelijks leven. De door de vrijwilliger gebruikte 
boeken en spelletjes blijven die week bij het kind thuis, zodat het gezin er samen mee aan de slag gaan. De 
vrijwilligers worden zorgvuldig geselecteerd, getraind en begeleid door een betaalde kracht vanuit de 
bibliotheek. 
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2.  Taal voor thuis 
Voor de taalontwikkeling van het kind is het zinvol om ook bij de ouders de taalontwikkeling te 
stimuleren. Uit onderzoek blijkt dat kinderen in taalarme gezinnen een groter risico lopen op 
laaggeletterdheid. De cursus helpt ouders bij het verbeteren van hun eigen (taal)vaardigheden. 
De cursus stimuleert ouderparticipatie waarbij taalverbetering een onderwerp is en een middel 
om ouders door te verwijzen naar bestaande taalaanbieders of naar het Taalhuis. 

 
 

Digisterker (vakteam volwassenen) 
Met het Digisterker-programma ‘Werken met de e-overheid’ biedt Bibliotheek Oostland digivaardigheidscursussen aan voor burgers. 
Burgers maken hier, in groepen van ca. acht deelnemers, kennis met de elektronische overheid en leren er zelfstandig mee te werken. De 
cursus bestaat uit vier bijeenkomsten en gaat onder andere over het aanvragen en gebruiken van DigiD en het gebruik van het 

gemeentelijke digitale loket. Er is in de cursus speciale 
aandacht voor privacy en de veilige omgang met de e-
overheid. 
Het Digisterker-programma past in de maatschappelijke 
opdracht van de bibliotheek, om bij te dragen aan de 
zelfredzaamheid en zelfontplooiing van de burger. De 
basisvaardigheden van de burger op het gebied van taal, 
lezen en digitale vaardigheden moeten versterkt worden. 
Immers, zonder goede basisvaardigheden kan de burger niet 
volwaardig participeren. De cursussen vergroten bijvoorbeeld 
de kansen van werkzoekenden op de arbeidsmarkt en de 
betrokkenheid van ouderen bij de samenleving. 

 

De laatste les met de burgemeester van Pijnacker-Nootdorp, 
Francisca Ravestein 
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Website  
De Koninklijke Bibliotheek bedient de branche met een standaard websitedienst. Dit houdt in dat onze website het zelfde is ingericht als 
bij de meeste andere bibliotheken, waardoor het makkelijk is bepaalde dienstverlening te ontwikkelen. Met 127.752 bezoeken en 357.226 
hits werd de website in 2015 goed bezocht. 
Voortdurend zijn er nieuwe ontwikkelingen zoals: 

De Lees-app, de Bibliotheek biedt een groot aantal recente eBooks aan om (tijdelijk) op je 
iPhone of iPad te zetten en te lezen. Via je webbrowser kun je eBooks selecteren en op een eigen 
'boekplank' plaatsen.  
eBooks, met diverse toonaangevende uitgevers zijn inmiddels licentieafspraken gemaakt. De 
verwachting is dat het aantal deelnemende uitgevers snel zal stijgen. Zeker als de vraag blijft 
toenemen, zoals nu het geval is. 
 
www.Cultuurtrein.nl: In november 2015 is deze website gelanceerd door wethouders Bernard 
Minderhoud (Pijnacker-Nootdorp) en Ankie van Tatenhove (Lansingerland). Het project 
Cultuurtrein: de E-lijn is onderdeel van de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit voor het Primair 
onderwijs. De start was in 2013 en loopt door tot eind 2016. De subsidie wordt verleend  door het 
Fonds van de Cultuurparticipatie en beide gemeenten.  
Het hele jaar is er door diverse werkgroepen met vertegenwoordiging vanuit het onderwijs en 

culturele veld gewerkt aan doorgaande leerlijnen. In november zijn gelijktijdig met de lancering van de website, de leerlijnen Beeldende 
Vorming, Dans en Literatuur gepresenteerd aan de leerkrachten van de 5 kernscholen.  
 

 

Vrijwilligers en werkervaringsplaatsen 
Uitbreiding aantal vrijwilligers 
Door heel de organisatie heen, van publieksdiensten tot Taalhuis, werken we veel met vrijwilligers. 
In 2015 waren dat er 225. Vooral door programma’s als het Taalhuis, Digisterker en Taalvisite breidt het aantal zich uit. 
 
Werkervaringsplekken  
Wij vinden het belangrijk dat  mensen in Oostland de kans krijgen om werkervaring op te doen binnen onze organisatie. In 2015 zijn wij 
met twee werkervaringsplekken gestart en hopen dit verder uit te breiden in 2016.  
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Wat vinden de bezoekers van onze bibliotheek:  
Wij hebben zomaar een paar van onze bezoekers gevraagd waarom zij in onze bibliotheek komen en dat leverde de volgende antwoorden 
op: 
Ik zou niet zonder kunnen, ga zo door. 
Ik kom bijna dagelijks omdat het gezellig is, ik lees tijdschriften en de kranten leen boeken 
Fijn dat de bibliotheek zo veel open zijn is. Je wordt altijd vriendelijk te woord gestaan. 
Ik waardeer dat er zoveel georganiseerd wordt zoals cursussen, ontmoetingsdagen en wethouderspreekuren. 
Bezoeker met kleindochter: We lezen elke avond samen of voor, je wilt weleens wat anders. Fijn dat er in de bibliotheek zoveel variatie 
aan kinderboeken is.  
Een taalvrager komt elke week met zijn taalmaatje: De mensen die in de bibliotheek werken zijn allemaal vriendelijk en kundig. Als er 
een boek is dat ik niet kan vinden dan word ik altijd geholpen, is het er niet dan wordt het boek gereserveerd voor mij.  
 

Wat gebeurde er nog meer in 2015?    
 

Opening Taalpunt in Berkel  
Het jaar 2015 stond voor de vestiging van Berkel en Rodenrijs in het teken van het Taalpunt. 
Het eerder succesvolle opgestarte Taalhuis in Pijnacker werd uitgebreid naar Berkel en Rodenrijs. 
Het Taalhuis houdt in dat wij taalondersteuning bieden aan zowel Nederlandstalige als anderstalige 
mensen die daar behoefte aan hebben. Dit doen wij met behulp van vrijwilligers in de vorm van een 
taalmaatje ,een op een, of taalontmoetingen, in groepsvorm. Daarnaast verzorgen de vrijwilligers 
twee maal per week een taalpuntspreekuur en eenmaal per maand een Taalcafé .  
 
Het HIP (Historisch informatie punt) is flink verkleind en in die hoek is een leslokaal gerealiseerd 
met digibord. Het lokaal is in de stijl van de bibliotheek uitgevoerd en is nu volop in gebruik voor 
taalontmoetingen, maar ook andere cursussen zoals Digisterker en computercursussen die 
georganiseerd worden door Seniorweb.  
Kortom een goede investering waarmee wij de samenleving op een positieve manier van dienst 
kunnen zijn.  
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Verhuizing vestiging Bergschenhoek 

In verband met de verhoging van de huurlasten en om de bezuiniging op de subsidie te realiseren verhuist na een korte tijd van 
voorbereiding op de bibliotheek in Bergschenhoek naar een kleiner pand in de Dorpsstraat. Kleiner maar eigentijds. Aan de 
dienstverlening verandert verder niets. Leden kunnen uit het hele assortiment van alle vestigingen van Bibliotheek Oostland gratis boeken 
reserveren en naar Bergschenhoek laten komen. 
 
 
 
Feestelijke opening jeugdpunt de Driesprong door wethouders  Ankie van Tatenhove en Jeroen Heuvelink 

 
Bij De Driesprong is een jeugdpunt, volgens het 
concept dBos (zie pagina 4),  ingericht met een 
jeugdcollectie voor kinderen van 0 tot 18 jaar. Een 
goed gevuld jeugdpunt binnen een 
onderwijsinstelling is het ideale startpunt voor 
leesbevordering op school. Want wat is de beste 
stimulans om te (blijven) lezen? Plezier in lezen!  
Daarnaast worden er op de jeugdpunten activiteiten 
georganiseerd samen met netwerkpartners. Op de 
Driesprong functioneert het jeugdpunt ook als 
schoolmediatheek voor de drie betrokken scholen. 
De uitleen wordt door vrijwilligers gedaan.  
Hiermee willen we boeken en andere 
bibliotheekmaterialen zo dicht mogelijk naar het 
kind brengen.  
Kinderen kunnen op hun eigen school boeken lenen 
en mee naar huis nemen. Ook leerkrachten 
en andere professionals kunnen gebruikmaken van 
deze voorziening.  
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Meerjarenbeleidsplan 
Ons huidige meerjarenbeleidsplan loopt eind van 2016 af. Dus wij zijn gestart met de voorbereiding van een nieuw plan op basis van onze 
kernfuncties en de resultaatindicatoren die horen bij de beschikking van de gemeente. 
 

Crisisopvang vluchtelingen 
Zowel in Pijnacker als in Berkel heeft Bibliotheek Oostland op haar eigen wijze ondersteuning gegeven bij de crisisopvang van de 
vluchtelingen. 
In Berkel en Rodenrijs hebben wij 14 taalvragers ingezet om te tolken. Er is materiaal geleverd voor Nederlandse taalondersteuning en 
kratten met prentenboeken e.d. voor de kinderen. Ook zijn  er vrijwilligers van het Taalhuis ingezet om taalondersteuning te geven 
tijdens de crisisopvang.  
 
In Pijnacker heeft het vakteam jeugd kratten met informatieve boeken met veel platen, prentenboeken, boeken zonder tekst en 
vertelplaten en  een vertelkastje geleverd voor de kinderen van de vluchtelingen. 
Een medewerker en 16 taalvragers van het Taalhuis hebben getolkt. 
 

De bibliotheek in cijfers 
Naast het educatief programma dat aanbod gericht is en jaarlijks wordt geëvalueerd en bijgesteld voor het komende jaar, leveren de 
vakteams maatwerk aan instellingen, kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, basisscholen, buitenschoolse opvang en scholen voor 
voortgezet onderwijs. Hierbij zijn de activiteiten afgestemd op de wensen van de afnemers. 
 
Taalhuis: Op 31 december 2015 waren er 250 geregistreerde taalvragers en 110 taalvrijwilligers. 
Het Taalhuis had in 2015 

 14 actieve taalontmoeting groepen 
 40 actieve taalmaatjes.  
 er zijn in 2015 14 kinderen voorgelezen binnen de pilot Taalvisite in Pijnacker 
 5 groepen Taal voor Thuis, waarvan 2 groepen op de basisschool: Josephschool en Keizerskroon en 3 groepen op de peuteropvang 

locaties van Skippy Pepijn in de wijken Tolhek, Noord en Nootdorp.  
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Kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, basisscholen, buitenschoolse opvang  en de middelbare scholen maken gebruik van het aanbod 
van educatieve programma’s die bibliotheek Oostland aanbiedt. In Lansingerland is  de samenwerking met  een aantal scholen en 
instellingen geïntensiveerd. Naast het reguliere aanbod is er veel meer maatwerk geleverd, o.a. op het gebied van advisering 
schoolbibliotheek en deskundigheidsbevordering van het onderwijsteam. 

  
 In Pijnacker-Nootdorp worden deze groepen voor 100% bereikt  door het programma Boekenpret, maar ook vanwege 

onze  deelname aan Team4Talent. 
 Aantal inschrijvingen reguliere  programma’s Lansingerland: 14 scholen 
 SchoolWise, programma voor beheer schoolbibliotheek: 8 scholen 
 Opleiding Intern cultuur coördinator: 3 scholen 
 Opleiding Open boek: 11 scholen 

 
Intensieve samenwerking  is er met  Buitenschoolse opvang  Zus en Zo, Kinderopvang door uitbreiding BoekStart met 4 locaties en 
Wolfert PRO en Wolfert Lyceum. 
 
De scholen en de instellingen geven ons nog steeds gemiddeld een 8! 
 
Klassikaal lenen: 
Omdat de openingstijden zo verruimd zijn, komen er vaker klassen boeken lenen. 
Vaste groepen die komen in de verschillende vestigingen: Dit wordt opgenomen in de totale bezoekersaantallen. 
 Bergschenhoek, de Driesprong:  

o Alle groepen van de 3 aangesloten scholen 
o Buitenschoolse opvang  Small Stepps met 3 groepen 
o Kinderdagverblijf de Beestenboemel met 2 groepen peuters 

 Bergschenhoek Babbels:  
o Basisscholen de Vuurvogel: met kleuterklassen en groep 3 
o De Regenboog: met kleuterklassen 

 Berkel en Rodenrijs: 
o Basisschool Beatrixschool komt een aantal keer per jaar met verschillende groepen. 
o Kinderdagverblijf de Vlinder komt maandelijks met groep peuters 
o Kinderdagverblijf Het Paleisje, steeds 6  groepen en elke groep komt eens per maand ongeveer. 

 Bleiswijk: 
o De Klimophoeve  komt een aantal maal per jaar met verschillende groepen, geleend: 791 en 92 exemplaren 
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o De Wiekslag heeft een maal de bibliotheek bezocht en 7 boeken geleend  
o De Poort eenmaal een bibliotheekbezoek: 23 boeken geleend. 
o De Anne Frankschool heeft  23 boeken geleend 
o De Oosthoek heeft meerdere malen de bibliotheek bezocht en in totaal 222 boeken geleend.  

 Nootdorp, basisschool de Waterwilg, 7 kleutergroepen 
 Pijnacker,  basisscholen:  

o De Casaschool 2 keer per jaar 
o De Mariaschool, 3 x per jaar met alle 4 kleutergroepen. 
o Voor de leerlingen van de Schatkaart komen ouders lenen voor 4 groepen 
o Kinderdagverblijven:  Kowari en Ziezoo en gastouderbureau Prinsenhof om de 6 weken 

 
Op het voortgezet onderwijs zijn twee combinatiefunctionarissen werkzaam in de schoolmediatheek, te weten op: 
Het  Wolfert  PRO  deze VMBO-school met 510  leerlingen, die allemaal gebruik kunnen maken van de schoolmediatheek. 
 240 leerlingen hebben deelgenomen aan Weddenschap, De leerlingen gaan de uitdaging aan om 3 boeken te lezen binnen een half 

jaar tijd. Wat zij lezen zetten ze op de website van De Weddenschap. Nieuw dit jaar is de keuze van een ‘leescoach’. Drie bekende 
Nederlanders fungeren als ‘leescoach’. Zij stimuleren de kinderen door middel van mailtjes om de drie boeken te lezen.  

 107 leerlingen deden mee aan Er was eens. 
Het Wolfert Lyceum met 902 leerlingen. 
 181 leerlingen hebben deel hebben genomen aan de Read2Me!, een voorleeswedstrijd voor brugklassers.  
 Diezelfde 181 leerlingen zijn op bezoek geweest in de bibliotheek waar ze informatieve vaardigheden hebben geleerd.  
 Er zijn 5 leerlingen uit 3 Havo die hun Maatschappelijke Stage vervullen bij Bibliotheek Oostland door voor te lezen voor jonge 

kinderen.  
 25 luisterboeken zijn geleend voor 86 leerlingen met dyslexie.  

 
Boekenpret Pijnacker-Nootdorp : 
 De uitleencijfers zijn gestabiliseerd waardoor er ruim 3.000 kinderen tussen de 2 tot en met 6 jaar bereikt worden via Boekenpret. 
 In 2015 is veel tijd besteed aan deskundigheidsbevordering aan Pedagogische Medewerkers, ruim 60 leidsters binnen de 

Kinderopvang zijn opgeleid op het gebied van interactief voorlezen. 
 Er is  voorlichting gegeven  aan 2 groepen ouders over Boekenpret en het belang van ouderbetrokkenheid. 

De basisschool voor speciaal onderwijs Prinsenhof is gestart met Boekenpret. 
Inmiddels is Boekenpret uitgebreid met boeken in Turks en Marokkaans 
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Openingstijden: 
 Lansingerland 66,5 uur per week (in 2014 was dat 51,5 uur) 
 Pijnacker-Nootdorp 79 uur per week  

Voor heel Oostland betekent dit dat wij 183 uur per week open zijn (in 2014 was dat 168).  
 
e-books: 
 Totaal aantal webaccounts in ons werkgebied waarmee eBooks zijn geleend: 1.211  
 Totaal aantal geleende eBooks in ons werkgebied: 9.295 

 
Website: 127.752 bezoekers en 357.226 hits 
 

Activiteitenprogramma 
Zie bijlage. 
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Cijfers 2015 Bleiswijk Bergschen- 
hoek 

Berkel en 
Rodenrijs Pijnacker 

 
Delfgauw Nootdorp LL 2015 P/N 2015      

Oostland 

 
 
Inwoners 11.791  17.912 29.329

           
           23.635

      
      9.242              19.025 59.032  51.902 110.934 

Leden 2.476  3.060 5.762 5.827 370 2.595 11.298 8.792 20.090 
Volwassenen    5.573 
Jeugd   14.517 
Uitleningen  45.166  40.251 129.169 129.862 2.616 40.140 214.586 172.618 387.204 
 Schoolbibliotheken    8.122 12.013 6.265 20.135 6.265 26.400 
Verlengingen  16.175   16.054 55.597 53.772 1.064 19.181 87.826 74.017 161.843 
 Schoolbibliotheken    2.466 75 19 2.541 19 2.560 
eBooks 

 Accounts   
        

1.211 
 Uitleningen        9.295 

     
Transacties    1.405280 
Collectie  18.529  17.608 28.475 31.667 1.464 11.336 64.612 44.467 109.079 
 Schoolbibliotheken    4.134 5.859 1.559 2.905 9.993 4.464 14.457 
 Openingsuren per 
week  16  31* 57 57 6 16 104 79 183 

Totaal bezoeken website 
           

  
127.752 

 
NB: via Schoolwise worden op zeven scholen boeken uitgeleend, deze scholen hebben ook een eigen kleine collectie 

 
 

 


