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Management samenvatting
Anderhalf miljoen Nederlanders hebben moeite met lezen en schrijven. Deze laaggeletterdheid
kan een bron zijn van sociale en economische uitsluiting. Uit onderzoek van de
onderwijsinspectie (2009) is gebleken dat 25% van de leerlingen in Nederland het basisonderwijs
verlaat zonder het vereiste leesniveau te halen. Om dit probleem aan te pakken is in 2002 door de
bibliotheek Haarlem en omstreken het Makkelijk Lezen Plein ontwikkeld (afgekort als MLP)
voor kinderen die problemen met lezen ervaren.
De hoofdvraag van het onderzoek is of het MLP in zijn huidige vorm een positieve bijdrage
levert aan de leenintentie van MLP-materialen. De probleemstelling die hieraan gekoppeld is en
de basis vormt van dit onderzoek, is als volgt geformuleerd: om te kunnen bepalen of het MLP in
zijn huidige vorm een positieve bijdrage levert aan de leenintentie van MLP-materialen (Y) dient
inzicht verkregen te worden in 1) het leesplezier van kinderen met leesproblemen in de leeftijd
van 8 t/m 12 jaar (X1) en 2) het oordeel van deze kinderen over (de servicekwaliteit van) het
MLP (X2).
In dit onderzoek worden twee modellen besproken die gebruikt zijn om bovenstaande
probleemstelling te kunnen beantwoorden. Met betrekking tot leesplezier is het model uit het
onderzoek van Stalpers (2007) gebruikt, en bij het beoordelen van de servicekwaliteit van het
MLP stond het model van Ladhari en Morales (2007) centraal.
De gegevens van het onderzoek zijn met behulp van schriftelijke vragenlijsten verzameld.
Uiteindelijk hebben 204 kinderen van 8 verschillende basisscholen, afkomstig uit Utrecht,
Bladel, Tilburg en Waalwijk, meegewerkt aan het onderzoek. Overeenkomstig met de doelgroep
van het MLP gaat het hierbij om kinderen in de leeftijd van 8 t/m 12 jaar met dyslexie,
concentratieproblemen of met een taalachterstand.
Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat aan kinderen met leesproblemen een redelijk
positieve leesattitude toegedicht kan worden. Daarnaast is geconcludeerd dat kinderen met
leesproblemen erg tevreden zijn over (de servicekwaliteit van) het MLP. Een positieve
leesattitude en een positief tevredenheidsoordeel over het MLP hebben vervolgens een positieve
invloed op de leenintentie van MLP-materialen. Met andere woorden, kinderen zullen vaker
terugkomen naar het MLP, en eerder geneigd zijn om boeken of andere materialen uit het MLP
te lenen.
I

Wanneer afzonderlijk naar leesattitude wordt gekeken blijkt dat kinderen met leesproblemen die
goede bronnen (de naam van de schrijver, de tekst op de achterkant van het boek, het advies van
ouders, vrienden en de bibliotheek en het doorbladeren van een boek) gebruiken bij het uitkiezen
van leesmaterialen en minder waargenomen risico (ofwel drempelvrees) ervaren een positievere
houding ten aanzien van lezen hebben. Dit is ook het geval bij kinderen met leesproblemen die
zich in een gunstig leesklimaat (stimulans door ouders en basisscholen) bevinden en bij kinderen
met leesproblemen die wel vertrouwen hebben in de eigen leesvaardigheid. De variabelen
boekkennis, ofwel het kunnen noemen van verschillende auteurs, en selectievaardigheid zwakke
bronnen (de titel van het boek, het plaatje op de omslag, het aantal bladzijden en de illustraties in
een boek) hebben geen verband met leesattitude.
Met betrekking tot de servicekwaliteit van het MLP kan gesteld worden dat de variabelen
affect of service (het bibliotheekpersoneel), library as place (de fysieke omgeving van de
bibliotheek) en information control (de toegankelijkheid en kwaliteit van de collectie)
momenteel naar tevredenheid van de kinderen met leesproblemen worden ingezet.
Naar aanleiding van de conclusies uit het onderzoek zijn er enkele aanbevelingen gedaan
waarmee de leesattitude van kinderen met leesproblemen en het tevredenheidsoordeel over (de
servicekwaliteit van) het MLP positief beïnvloed kunnen worden. Zo is het aan te bevelen dat
ProBiblio in samenspraak met de bibliotheken geregeld cursussen of informatieavonden
organiseert. Meer kennis en betere vaardigheden van het bibliotheekpersoneel vergroten de kans
dat kinderen met leesproblemen naar tevredenheid geholpen worden. Het is tevens noodzakelijk
dat de bibliotheken budget, tijd en ruimte vrijmaken om het MLP optimaal in te richten. Sfeer en
gezelligheid, de juiste bewegwijzering op en naar het MLP, en een in het oogspringende locatie
dragen eraan bij dat kinderen met leesproblemen graag naar het MLP in de bibliotheek komen.
Een andere aanbeveling is het actief benaderen van ouders en basisscholen. Dit zou kunnen
gebeuren door middel van het versturen van een persoonlijke brief. Hierin wordt aan de ouders
en basisscholen van kinderen met leesproblemen uitgelegd dat zij een positieve bijdrage kunnen
leveren aan het leesplezier van hun kinderen en het succes van het MLP. Tot slot zullen ouders
en basisscholen het vertrouwen in leesvaardigheid van kinderen met leesproblemen moeten
stimuleren. Meer vertrouwen draagt bij aan een positievere leeshouding.

II

Voorwoord
Deze Master Thesis is geschreven ter afsluiting van de opleiding Marketing Management aan de
Universiteit van Tilburg. Gedurende een periode van 6 maanden is onderzocht of het Makkelijk
Lezen Plein in zijn huidige vorm een positieve bijdrage levert aan de leenintentie van materialen
uit het Makkelijk Lezen Plein. Om deze vraag te kunnen beantwoorden is inzicht verkregen in
het leesplezier van kinderen met leesproblemen in de leeftijd van 8 t/m 12 jaar en het oordeel
over (de servicekwaliteit van) het Makkelijk Lezen Plein. Dit onderzoek zal enerzijds
bevindingen uit de reeds bestaande literatuur over leesgedrag en leesbevorderingprojecten
bevestigen, en anderzijds nieuwe inzichten met betrekking tot de leeshouding van kinderen met
leesproblemen en de servicekwaliteit van een bibliotheek aan de literatuur toevoegen.
Het zou mij niet gelukt zijn om deze Master Thesis succesvol af te ronden zonder de hulp en
steun van een aantal personen. Daarom wil ik hen via deze weg bedanken. Op de eerste plaats
mijn begeleider van de Universiteit van Tilburg, dhr. Stalpers. Zijn kennis, feedback en
uitstekende begeleiding hebben een positieve bijdrage geleverd aan de kwaliteit van dit
onderzoek. Tevens een woord van dank voor mevr. Geuzebroek, die mij namens ProBiblio de
mogelijkheid geboden heeft om af te studeren binnen een geweldig bedrijf. Ook dank ik dhr.
Haans als tweede lezer voor het doornemen en beoordelen van deze Master Thesis.
Tot slot gaat mijn dank uit naar een aantal personen die mij erg dierbaar zijn. Mijn vader en
moeder die mij de afgelopen jaren altijd onvoorwaardelijk gesteund hebben. Mijn familie en
vrienden die er altijd voor mij waren en hun interesse toonden in mijn onderzoek. Als laatste gaat
mijn speciale dank uit naar Lisette, mijn lieve schat! Bedankt allemaal!

Erik van der Horst
Juni 2011
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Hoofdstuk 1 Inleiding
Het onderzoek dat voor u ligt, is uitgevoerd in opdracht van ProBiblio, gevestigd in Hoofddorp.
ProBiblio is een full-service dienstverlener voor de openbare bibliotheken in Noord- en ZuidHolland. ProBiblio streeft ernaar om als bibliotheekbranchespecialist een substantiële bijdrage te
leveren aan het succes en de kwaliteit van de bibliotheken in hun verzorgingsgebied. Dit gebeurt
onder andere met het aanbieden van het Makkelijk Lezen Plein concept. Het concept is in 2002
door de bibliotheek Haarlem en omstreken ontwikkeld en wordt momenteel door ProBiblio
aangeboden in bibliotheken in het hele land. De collectie van een MLP bestaat uit makkelijk
leesbare boeken, informatieve boeken in eenvoudige taal (en met veel plaatjes), luisterboeken en
voorleesboeken, informatieve dvd’s, verfilmde jeugdboeken, cd-roms en tot slot tijdschriften
voor kinderen met leesproblemen. Deze materialen zijn voor het MLP geselecteerd vanwege het
eenvoudige taalgebruik, de duidelijke lay-out, de aansprekende omslag en de aantrekkelijkheid
van de inhoud. Om landelijke ondersteuning te kunnen blijven geven heeft ProBiblio in 2009 het
MLP concept opgenomen in haar project laaggeletterdheid.

1.1 Aanleiding van het onderzoek
Anderhalf miljoen Nederlanders hebben moeite met lezen en schrijven. Degenen onder hen die
actief willen participeren in de maatschappij zijn daardoor onvoldoende toegerust voor de eisen
van de moderne kenniseconomie. Hierdoor kan laaggeletterdheid een bron zijn van sociale en
economische uitsluiting. Uit onderzoek van de onderwijsinspectie (2009) is gebleken dat 25%
van de leerlingen in Nederland de basisschool verlaat zonder het vereiste niveau te halen voor
begrijpend lezen. Leesonderwijs heeft daarom de hoogste prioriteit gekregen.
Of kinderen tot lezen komen hangt ondermeer af van hun leesattitude. Leesattitude is de
houding ten aanzien van lezen, die negatief of positief kan zijn. Kinderen met een positieve
leesattitude zullen beter en sneller leren lezen dan kinderen met een negatieve leesattitude. De
leesattitude hangt hierbij sterk af van opvoeding, leesvaardigheid, persoonlijkheid en de geboden
leesmogelijkheden (Kraaykamp, 2002; Stalpers 2007). Om kinderen aan het lezen te krijgen is
het erg belangrijk ze te laten ervaren dat lezen leuk kan zijn. Volgens Ramaut (1994) hebben
kinderen met een leesprobleem door hun achterstand een grote kans om minder plezier in het
lezen te ervaren. Het is als een vicieuze cirkel; het lezen gaat moeilijk, omdat kinderen met
leesproblemen niet over de juiste vaardigheden beschikken om een tekst te begrijpen. Hierdoor
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raken ze gefrustreerd en ontstaat er een negatieve leesattitude. Wanneer kinderen negatief
tegenover lezen staan, zullen zij minder vaak naar een boek grijpen. Het resultaat hiervan is dat
de leesvaardigheid vervolgens beperkt blijft. Succesvol leesonderwijs gaat dan ook vaak samen
met leesbevordering en leesplezier1.
Om dit te bewerkstelligen is in 2002 door de bibliotheek Haarlem en omstreken het
Makkelijk Lezen Plein concept ontwikkeld (hierna afgekort als MLP). Het MLP is een
voorziening in de openbare bibliotheken en op basisscholen (in 2009 gelanceerd op de
Nederlandse Onderwijs Tentoonstelling) die zich richt op kinderen in de leeftijdscategorie van 8
t/m 12 jaar met een leesprobleem. De belangrijkste doelgroepen van het MLP zijn kinderen met
dyslexie, met concentratieproblemen en met een taalachterstand. Opmerkingen van ouders en
leerkrachten hebben in het verleden geleerd dat wanneer kinderen met leesproblemen gebruik
maken van materialen uit het MLP, leesplezier ook voor deze groep kinderen haalbaar is.
Naast het verkrijgen van leesplezier is het ook belangrijk dat bibliotheken met een MLP op
een juiste manier gebruikmaken van het inzetten van personeel, een goede plaats voor het MLP
creëren, de collectie toegankelijk maken en promotionele activiteiten rondom het MLP
ontplooien (www.makkelijklezenplein.nl). Bovenstaande activiteiten zijn onderdeel van de
servicekwaliteit van de bibliotheek, en belangrijk omdat hiermee de tevredenheid van klanten
positief beïnvloed kan worden (Kavulya, 2004). Momenteel wordt er bij de invulling van deze
activiteiten door bibliothecarissen gesproken vanuit persoonlijke overtuiging en op basis van
kennis uit het verleden. Er is echter geen wetenschappelijke onderbouwing om aan te tonen hoe
deze activiteiten rondom het MLP ingezet moeten worden om te zorgen voor optimale resultaten
op het gebied van het lenen van MLP-materialen.
Uiteindelijk kunnen leesplezier en een goede servicekwaliteit er volgens verschillende
onderzoekers aan bijdragen dat mensen wel of geen gebruik maken van producten en diensten
van een bibliotheek (Cook & Thompson, 2001; Stalpers, 2007; Ladhari & Morales, 2007).
Doelstelling van het onderzoek is daarom vast te stellen of de doelgroep van het MLP leesplezier
ervaart en of er voldoende bewijs is om aan te tonen dat het MLP in zijn huidige vorm (op basis
van de servicekwaliteit) positief gewaardeerd wordt door de kinderen met leesproblemen, zodat
deze kinderen ook daadwerkelijk MLP-materialen gaan gebruiken.
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Leesattitude wordt beschouwd als synoniem voor het begrip leesplezier, omdat leesattitude gezien kan worden als
de theoretische uitwerking van leesplezier (Ohlsen, 1992).
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1.2.1 Probleemstelling
Om te kunnen bepalen of het MLP in zijn huidige vorm een positieve bijdrage levert aan de
leenintentie van MLP-materialen (Y) dient inzicht verkregen te worden in 1) het leesplezier van
kinderen met leesproblemen in de leeftijd van 8 t/m 12 jaar (X1) en 2) het oordeel van deze
kinderen over (de servicekwaliteit van) het MLP (X2).

1.2.2 Onderzoeksvragen
Theoretische onderzoeksvragen
1. Wat is de betekenis van de begrippen leesattitude en leenintentie en welke variabelen
hebben invloed op deze begrippen?
2. Wat is waargenomen servicekwaliteit en welke variabelen hebben hier invloed op?
Praktische onderzoeksvragen
3. Wordt er door de doelgroep van het MLP leesplezier ervaren?
4. Wat is de relatie tussen leesplezier en de leenintentie van MLP materialen?
5. Hoe waarderen de gebruikers (de servicekwaliteit van) het MLP?
6. Wat is de relatie tussen de waargenomen servicekwaliteit en de leenintentie van MLP
materialen?
7. Wat zijn de implicaties van het onderzoek voor het management van ProBiblio?

1.3 Definities
Makkelijk Lezen Plein: Leesvoorziening in de openbare bibliotheken die zich richt op kinderen
in de leeftijdscategorie van 8 tot en met 12 jaar met een leesprobleem. Het MLP bestaat uit
makkelijk leesbare boeken, informatieve boeken in eenvoudige taal (en met veel plaatjes),
luisterboeken en voorleesboeken, informatieve dvd’s, verfilmde jeugdboeken, cd-roms en tot slot
tijdschriften (www.makkelijklezenplein.nl, 2011). Andere kenmerken van het MLP zijn; de
frontale plaatsing van bovengenoemde materialen, het overzichtelijke aanbod van materialen, het
speciaal ontworpen meubel (op een opvallende locatie in de bibliotheek), de bewegwijzering op
het MLP via pictogrammen en/of kleurcodestickers en de aantrekkelijke en opvallende
uitstraling.
Leesattitude: De stabiele, evaluatieve houding ten aanzien van lezen in de vrije tijd, gebaseerd op
directe (ofwel eigen) en indirecte (zoals opvoeding) ervaringen en verwachte consequenties van
het lezen, die richting geeft aan leesgedrag (Stalpers, 2005a).
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Waargenomen servicekwaliteit: Het oordeel over de percepties van het werkelijk ontvangen
serviceniveau in een bibliotheek (Ladhari & Morales, 2007).
Leenintentie: De waarschijnlijkheid dat een persoon materialen leent of de waarschijnlijkheid dat
een persoon diensten van een organisatie (in dit geval de bibliotheek) afneemt (Shao, Baker en
Wagner, 2004).

1.4 Afbakening
Het onderzoek is uitgevoerd binnen een tijdsbestek van 24 weken en richt zich op kinderen met
leesproblemen binnen de leeftijdscategorie 8 tot en met 12 jaar. Deze kinderen zijn woonachtig
in Nederland en kunnen zowel van autochtone als van allochtone afkomst zijn. Verder is het ook
belangrijk te vermelden dat het onderzoek een evaluatief karakter heeft, en er geen effectenstudie
is uitgevoerd. In het onderzoek is achterhaald wat kinderen van het MLP vinden, en niet of het
plaatsen van een MLP in de bibliotheek leidt tot een stijging van de feitelijke uitleencijfers.
Variabelen: De variabelen die binnen het onderzoek centraal staan zijn leesklimaat,
leesvaardigheid, selectievaardigheid, waargenomen risico, boekkennis, leesattitude, affect of
service, library as place, information control, waargenomen servicekwaliteit en leenintentie.
Deze variabelen zullen nader worden toegelicht in het volgende hoofdstuk.

1.5 Methode van onderzoek
Om de probleemstelling en de bijbehorende onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden zal de
onderzoeker in de eerste fase van het onderzoek enkele lezingen en presentaties bijwonen van
experts op het gebied van het MLP en experts die inzicht hebben in de problematiek die speelt
bij kinderen in de doelgroep van het MLP. Op deze manier zal inzicht verkregen worden in de
specifieke onderdelen van servicekwaliteit die belangrijk zijn binnen het MLP. Vervolgens zal
middels een literatuurstudie geprobeerd worden om aan de hand van verschillende modellen de
begrippen leesplezier en waargenomen servicekwaliteit van een bibliotheek te operationaliseren.
Daarnaast zal met deze literatuurstudie geprobeerd worden het leesplezier en de waargenomen
servicekwaliteit in relatie tot de leenintentie van MLP materialen nader te verklaren.
In de tweede fase zal een vragenlijst worden uitgezet onder de doelgroep van het MLP
(kinderen in de leeftijd van 8 t/m 12 jaar met dyslexie, concentratieproblemen of met een
taalachterstand) om een oordeel te kunnen geven over hun leesplezier en (de servicekwaliteit van)
het MLP. De vragenlijst zal afgenomen worden tijdens een klassenbezoek, die de kinderen met
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hun school brengen aan het MLP. Op deze manier zijn alle kinderen minstens één keer in
aanraking geweest met het MLP, waardoor zij in staat worden geacht een oordeel te kunnen
geven over het MLP. Het gaat hierbij om kinderen op scholen voor speciaal onderwijs en
basisscholen die gevestigd zijn in achterstandswijken. Onderzoek van het CBS toont aan dat
naarmate een gebied meer verstedelijkt is, het percentage achterstandsleerlingen op deze
basisscholen sterk toeneemt (Jaarboek Onderwijs in Cijfers 2010, CBS). Er is daarom gekozen
om het onderzoek te richten op de kinderen van basisscholen voor speciaal onderwijs en in
achterstandswijken van sterk verstedelijkte gebieden, omdat hiermee de juiste doelgroep van het
MLP bereikt kan worden.
De uitkomsten van het onderzoek zullen tot slot door middel van een meervoudige
regressieanalyse in het programma PASW Statistics 18 getoetst worden, waarna er statistisch
onderbouwde uitspraken gedaan kunnen worden over de gehypothetiseerde relaties.

1.6.1 Theoretische relevantie
Het verbeteren van de leesvaardigheden van kinderen is een van de meest belangrijke
uitdagingen voor de hedendaagse opvoeders. Hoewel de focus van de meeste onderwijssystemen
hierbij vaak ligt op de cognitieve aspecten van het lezen (Greaney, 1991) zijn er verschillende
onderzoeken uitgevoerd die aantonen dat affectieve factoren ook invloed hebben op de verdere
ontwikkeling van de leesvaardigheid. Een prominente factor die een rol speelt bij de leesprestatie
van een kind is zijn of haar houding of attitude ten opzichte van het lezen (Kush &
Watkins ,1996). Het is bekend dat zwakke lezers over het algemeen een negatievere houding ten
aanzien van lezen hebben dan goede lezers (Wigfield & Asher, 1984). Het is bij kinderen met
een leesprobleem dan ook van groot belang om leesplezier na te streven. Onderzoekers stellen
namelijk dat leesplezier zal resulteren in het beter en sneller leren lezen (Bettelheim & Zelan,
1981).
In de academische literatuur zijn er verschillende onderzoekers die ingaan op het ontstaan van
een positieve of negatieve leesattitude (Boland, 1988; Stokmans, 1999; Stalpers, 2007). Hierbij
worden verbanden met opvoeding, leesvaardigheid en persoonlijkheid van de lezer vaak
aangehaald. Er is echter nog maar weinig bekend over het leesplezier van (jonge) kinderen met
een leesprobleem in een bibliotheekomgeving. Doordat er weinig onderzoek is uitgevoerd naar
het belang van leesbevorderende activiteiten en projecten, kan het leesprobleem binnen deze
groep kinderen niet efficiënt worden aangepakt. Verscheidene onderzoekers hebben zich in het
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verleden gericht op het verklaren van leesplezier bij jongeren, maar hebben jonge kinderen met
leesproblemen hierbij buiten beschouwing gelaten (Stokmans, 2007; Stalpers 2007). Daarnaast is
er ook nog maar weinig bekend over de invloed van waargenomen servicekwaliteit op de
leenintentie van leesmaterialen bij met name (jonge) kinderen die leesproblemen hebben.
Sommige onderzoekers onderstrepen echter wel het belang van een marketinggerichte oriëntatie
in een omgeving waar mensen in aanraking komen met lezen, zoals de bibliotheek waarin het
MLP is geplaatst (Parker, Kaufman-Scarborough & Parker, 2007). Zo beschrijft Kavulya (2004)
in zijn onderzoek dat marketingprogramma’s zoals ingezet door bibliotheken kunnen zorgen
voor tevreden klanten en dat deze klanttevredenheid zal resulteren in de bereidheid om
materialen te gebruiken.
Binnen het onderzoek zal gestreefd worden naar het verkrijgen van een zo compleet mogelijk
conceptueel model om uiteindelijk de leenintentie van MLP-materialen bij kinderen met
leesproblemen te kunnen verklaren. Hiervoor zullen verschillende onafhankelijke variabelen
worden getoetst waarvan verwacht wordt dat deze van invloed kunnen zijn op de leenintentie van
leesmaterialen bij kinderen met een leesprobleem.

1.6.2 Maatschappelijke relevantie
De bibliotheek en de basisscholen kunnen een actieve rol spelen bij het succes van een MLP. Het
is belangrijk om de kennis over lezen en boeken over te dragen, om leesbevorderende activiteiten
zoals het MLP te organiseren en om kinderen de bibliotheek binnen te halen. Onderzoek van
Anderson en Nagy (1992) laat zien dat kinderen uit het basisonderwijs, die dagelijks tien
minuten met leesactiviteiten bezig zijn, duidelijk een grotere woordenschat hebben dan kinderen
die dit niet zijn. Door het lezen op een goede manier te faciliteren kan de uitval van kinderen met
een leesprobleem in de huidige informatiemaatschappij worden tegengegaan. Dit is niet alleen
vanuit sociaal perspectief gezien belangrijk voor deze kinderen, maar ook vanuit financieel
perspectief gezien voor de overheid. Kinderen met leesproblemen hebben namelijk minder
profijt van het geboden onderwijs, waardoor het op langere termijn moeilijker kan zijn voor deze
kinderen om een baan te vinden of te behouden. De overheid zal deze groep vervolgens op latere
leeftijd, vanuit sociaal oogpunt, tegemoet moeten komen en hiervoor zijn de nodige financiële
middelen nodig.
Daarmee lijkt het belangrijk om middels dit onderzoek bibliotheken en basisscholen waar nog
niet veel aan leesbevordering en leesplezier gedaan wordt, te overtuigen van de rol die een MLP

6

hierin kan spelen, zodat het voor alle kinderen met een leesprobleem mogelijk is om leesplezier
te ervaren. Naast bovengenoemde partijen kan dit onderzoek ook interessant zijn voor
medewerkers van ProBiblio, beleidsmakers en de politiek. Tevens kunnen de resultaten gebruikt
worden om het MLP-concept eventueel te verbeteren.

1.7 Structuur
Nadat in hoofdstuk 1 een korte bedrijfsintroductie is gegeven, de aanleiding van het onderzoek,
de probleemstelling, de onderzoeksvragen, de definities, de afbakening, de methode van
onderzoek en de theoretische en maatschappelijke relevantie van het onderzoek zijn besproken,
is de structuur van deze master thesis als volgt: in het tweede hoofdstuk wordt er nader ingegaan
op de theorie en het conceptuele model. Binnen dit hoofdstuk staan de waargenomen
servicekwaliteit van het MLP, de leesattitude en leenintentie centraal. In hoofdstuk 3 zal
vervolgens de methode van het onderzoek worden besproken, waarna in hoofdstuk 4 de analyse
en de resultaten van het onderzoek centraal staan. Tot slot worden in het laatste hoofdstuk de
conclusies, aanbevelingen en de discussie van het onderzoek besproken.
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Hoofdstuk 2 Theoretisch framework
Het waardeoordeel over het leesplezier en de servicekwaliteit van een bibliotheek kunnen ervoor
zorgen dat mensen wel of geen gebruik maken van producten en diensten van een bibliotheek
(Stalpers, 2007). Om uitspraken te kunnen doen over de vraag of het MLP in zijn huidige vorm
een positieve bijdrage levert aan de leenintentie van MLP-materialen, het daadwerkelijke
bibliotheekgebruik, is het binnen dit hoofdstuk noodzakelijk om vast te stellen welke variabelen
het leesplezier van kinderen met leesproblemen en de waargenomen servicekwaliteit van een
bibliotheek kunnen bepalen. In dit hoofdstuk worden twee modellen besproken die veelal
gebruikt worden om hierbij te helpen. Met betrekking tot het vaststellen van het leesplezier is de
theorie van gepland gedrag van Ajzen (1991) een veelgebruikte methode (Stalpers, 2007; Miesen,
2003). Bij het beoordelen van de servicekwaliteit van een bibliotheek staat het model van
Ladhari en Morales (2007) centraal. Zij beschrijven de onderdelen die bepalend zijn bij het
beoordelen van de servicekwaliteit van een bibliotheek. Het belang van een positief oordeel over
de servicekwaliteit komt ook naar voren in de gesprekken die zijn gehouden met specialisten op
het gebeid van het MLP en mensen die werkzaam zijn met kinderen die leesproblemen ervaren.
Binnen § 2.1 zal op de eerste plaats worden ingegaan op de begrippen leesattitude en
leenintentie, waarna in § 2.2 nader zal worden ingegaan op de variabelen uit het model van
Stalpers (2007). In § 2.3 staat het begrip waargenomen servicekwaliteit en de relatie met
tevredenheid en leenintentie centraal en in § 2.4 het model van Ladhari en Morales (2007). § 2.5
sluit tot slot af met een conclusie en een weergave van het conceptuele model van het onderzoek.

2.1 Leesattitude en leenintentie
Leesattitude is een begrip dat door de jaren heen door verschillende onderzoekers is gedefinieerd
(Wigfield & Asher, 1984; Stokmans, 2007). Wanneer naar de literatuur gekeken wordt, kan
geconcludeerd worden dat er niet altijd overeenstemming is geweest tussen de onderzoekers over
hoe het begrip leesattitude gedefinieerd moet worden. Volgens Stokmans (2007) moet een
theorie die leesattitude omschrijft aangeven hoe leesattitude met bepaalde gedragingen zoals
lezen en bibliotheekgebruik samenhangt, en hoe sterk de relatie tussen leesattitude en deze
diverse gedragingen is. Lang niet altijd komt naar voren dat leesattitude ondergebracht moet
worden in een theorie die aangeeft hoe dit begrip samenhangt met de diverse gedragingen. Zo
omschrijven Aarnoutse en Boland (1987) leesattitude als een geleerde of verworven neiging om
leessituaties en leesmateriaal positief of negatief te waarderen. Een waardering is echter enkel
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een evaluatie en geeft niet per se richting aan het leesgedrag (bijvoorbeeld; mensen die lezen
leuk vinden, lezen veel). Een completere definitie van leesattitude is daarom die van Stalpers
(2005a) waarin leesattitude wordt gedefinieerd als de stabiele, evaluatieve houding ten aanzien
van lezen in de vrije tijd, gebaseerd op directe (ofwel eigen) en indirecte (zoals opvoeding)
ervaringen en verwachte consequenties van het lezen, die richting geeft aan leesgedrag. Een
stabiele houding hierbij wil zeggen dat een lezer niet van het ene op het andere moment het
plezier in lezen zal verliezen of lezen als zinloos zal ervaren.
In attitudeonderzoeken wordt vaak onderscheid gemaakt tussen drie componenten waaruit een
attitude kan bestaan, namelijk een cognitieve, affectieve en conatieve component (Barry &
Howard, 1990; Eagly & Chaiken, 1993). Leesattitude heeft in dit onderzoek betrekking op de
cognitieve, en in het bijzonder de affectieve component. De cognitieve component staat hierbij
voor de kennis of ervaring die iemand heeft opgedaan ten aanzien van lezen. De affectieve
component komt tot uiting in de positieve of negatieve waardering ten opzichte van lezen.
Een beschrijving van het begrip leenintentie in de literatuur is schaars, maar gezien het feit
dat mensen in een bibliotheek materialen kunnen lenen en hiermee de gebruiksrechten in
principe tijdelijk ’kopen’, zal leenintentie in dit onderzoek als synoniem voor aankoopintentie
worden beschouwd. Wanneer de theorie van Shao, Baker en Wagner (2004) over
aankoopintentie van producten en diensten vervolgens wordt toegepast op leenintentie verwijst
deze naar de waarschijnlijkheid dat een persoon materialen leent of de waarschijnlijkheid dat een
persoon diensten van een organisatie (in dit geval de bibliotheek) afneemt. Om leenintentie te
realiseren is het uiteindelijk belangrijk dat ook kinderen met leesproblemen een positieve
leesattitude hebben, omdat deze groep kinderen volgens verschillende auteurs anders het lezen
zullen mijden (Wigfield & Asher, 1984; Ramaut, 1994; Braams 2010). Kinderen met een
positieve leesattitude zullen vaker lezen, vaker naar de bibliotheek gaan en meer dan andere
kinderen boeken lenen (Stalpers, 2002a; Stalpers, 2002b). Wanneer bovenstaande tekst in
ogenschouw wordt genomen, kan gesteld worden dat kinderen die leesplezier ervaren een grotere
kans hebben om te lezen en met het MLP in aanraking te komen. Vanuit deze gedachte is de
volgende hypothese geformuleerd:
H1: Een positieve leesattitude bij kinderen met leesproblemen heeft een positieve invloed op de
leenintentie van MLP-materialen.
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Om de leenintentie en het gebruik van MLP-materialen te kunnen verklaren zal de leesattitude
van kinderen met leesproblemen meegenomen moeten worden in het onderzoek. In de komende
paragraaf zullen de variabelen die invloed kunnen hebben op leesattitude aan bod komen.

2.2 Determinanten van leesplezier
Zoals eerder aangegeven zal leesplezier in dit onderzoek als synoniem worden gezien voor
leesattitude. Volgens Ohlsen (1992) is het zo dat wanneer mensen lezen als plezierig ervaren,
hen een positieve leesattitude toegedicht wordt. Leesattitude wordt in dit onderzoek dan ook als
de theoretische uitwerking van leesplezier gezien. Een theorie die veel gehanteerd wordt om
verschillen in leesattitude en leesgedrag te verklaren is Icek Ajzens theorie van gepland gedrag
(1991). Deze theorie geeft aan dat gedragsvoornemens van mensen bepaald worden door:
attitudes, sociale normen en waargenomen gedragscontrole.
Ook Stalpers (2007) heeft deze theorie als basis gebruikt bij zijn onderzoek naar het
leesgedrag van scholieren, om uiteindelijk te concluderen dat persoonlijkheid, opvoeding en
leesklimaat, leesvaardigheid en tot slot selectievaardigheden, waargenomen risico en boekkennis
de verschillen in leesattitude kunnen verklaren. In figuur 1 is een vereenvoudigde schematische
weergave te zien van het model, zoals besproken door Stalpers (2007). De bovengenoemde
variabelen zullen hieronder in afzonderlijke subparagrafen worden besproken.
Persoonlijkheid
Opvoeding en
leesklimaat
Leesvaardigheid

Leesattitude

Leesfrequentie en
bibliotheekgebruik

Waargenomen risico,
selectievaardigheid en
boekkennis
Figuur 1: Model Stalpers (2007)

2.2.1 Persoonlijkheid
Leesattitudes van kinderen kunnen, zowel binnen één gezinssituatie als binnen één
schoolomgeving, erg verschillend zijn. De specifieke vraag in het resterende deel van deze
paragraaf is waarom het lezen bij sommige kinderen resulteert in een negatieve leesattitude en bij
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andere juist in een positieve? De beperkte vaardigheden van kinderen met leesproblemen zijn
een verklaring voor de verschillen in leesattitude (Ramaut, 1994), maar zijn er nog andere
factoren die deze verschillen kunnen verklaren? Volgens Stalpers (2007) kan de verklaring voor
een deel gezocht worden in de persoonlijkheid van kinderen. Behoefte aan kennis en reflectie,
ofwel need for cognition (Merchelbach, Horselenberg & Muris, 2001) en behoefte aan fantasie
en verbeelding, ofwel fantasy proneness (Cacioppo, Petty, Feinstein & Jarvis, 1996) zijn hierbij
de twee bepalende persoonlijkheidskenmerken die de waardering voor het lezen kunnen
vaststellen. Beide persoonlijkheidskenmerken vallen volgens Costa en McCrae (1990) onder de
menselijke karaktertrek openness to experience en geven aan of mensen openstaan voor en
plezier beleven aan nieuwe, ongewone of complexe stimuli zoals bijvoorbeeld in films en boeken.
Het MLP voorziet in zowel de behoefte naar need for cognition als naar fantasy proneness door
informatieve dvd’s, verfilmde jeugdboeken, cd-roms, (makkelijk leesbare) boeken en
informatieve boeken (in eenvoudige taal) aan te bieden (www.makkelijklezenplein.nl).
Stalpers (2005a) beschrijft in zijn onderzoek dat kinderen met een heel rijke fantasie (hoge
fantasy proneness) doorgaans een positieve leesattitude hebben en vaak naar de bibliotheek gaan.
In datzelfde onderzoek is geconcludeerd dat kinderen met een sterke behoefte aan reflectie (hoge
need for cognition) positief tegenover de bibliotheek en het lezen van boeken staan.
Doordat eerder onderzoek reeds heeft aangetoond dat het effect van persoonlijkheid op
leesgedrag volledig gemedieerd wordt door attitude, is besloten om deze variabele verder niet
mee te nemen in het onderzoek. Het toetsen van een eventuele hypothese (de invloed van
persoonlijkheid op leesattitude) zou de uiteindelijke vragenlijst van het onderzoek, gezien de
complexiteit van persoonlijkheidsschalen, te lang en moeilijk beantwoordbaar maken voor
kinderen met leesproblemen.
2.2.2 Opvoeding en leesklimaat
Naast persoonlijkheid is het leesklimaat een andere veelbesproken determinant van leesplezier in
de literatuur. Op basis van de theorie van Ajzen (1991) naar gepland gedrag vergelijkt Stalpers
(2007) leesklimaat met de variabele subjective norms. Deze zogenaamde subjective norms, ofwel
sociale normen, worden vastgesteld door de normatieve overtuigingen van individuen of groepen
in de omgeving van een persoon, en de motivatie van deze persoon om te voldoen aan de
gestelde normen (Van Schooten & de Glopper, 2002). Stalpers (2007) omschrijft de individuen
en groepen die van invloed kunnen zijn op de leesattitude van kinderen, zoals de ouders en
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docenten op school. Ook Greaney en Neuman (1983) en Kraaykamp (2000) onderstrepen de rol
van bovenstaande partijen in hun onderzoeken. Zo stellen Greaney en Neuman dat scholieren
lezen als waardevol ervaren omdat hun ouders het als belangrijk beschouwen. Empirisch
onderzoek laat zien dat een drietal specifieke omstandigheden in het ouderlijk gezin relevant zijn
bij het verklaren van de leesattitude van kinderen.
Als eerste veronderstellen Purves en Beach (1976) dat het voorzieningenniveau van een gezin
relevant is. Met andere woorden, er moeten binnen een gezin leesmaterialen aanwezig zijn om
het lezen te stimuleren. Als tweede aspect is het leesgedrag van de ouders zelf van belang.
Omdat kinderen vaak aanwezig zullen zijn wanneer ouders aan het lezen zijn, worden
leesvoorkeuren als vanzelfsprekend overgedragen. Het gaat er dan min of meer om dat de ouders
het ‘goede’ voorbeeld geven (Duijx & Verdaasdonk, 1989; Kraaykamp, 1993). Als derde zijn de
gezinsactiviteiten die het lezen meer concreet stimuleren belangrijk. Het gaat hierbij veelal om
het aanleveren van informatie ten behoeve van de ontwikkeling van vaardigheden en attitudes
van een kind. Waarden en normen over lezen komen tot uiting in concrete gedragingen, zoals het
voorlezen van kinderen en het praten met kinderen over de gelezen boeken (Kraaykamp, 2000).
Tom Braams (2010) stelt als onderwijspsycholoog dat ouders van kinderen met
leesproblemen gestimuleerd moeten worden om veel voor te lezen, omdat op deze manier
leesproblemen effectief aangepakt worden. Door voor te lezen vergroten zij namelijk de
woordenschat en tekstervaring van kinderen met leesproblemen. Op basis van bovenstaande
onderzoeken kan geconcludeerd worden dat in gezinnen waar meer leesmaterialen binnen bereik
zijn, ouders een positieve leeshouding uitdragen en gezinsactiviteiten omtrent het lezen concreet
gestimuleerd worden, kinderen meer en met een groter plezier lezen (Bonfadelli, Fritz & Köcher,
1993; Van Peer, 1991).
Naast de invloed van ouders kunnen leraren op school ook een rol spelen in het ontwikkelen
van een leesattitude bij kinderen. Onderwijs wordt als een culturele kweekvijver gezien en brengt
kinderen met lezen in contact. Hierdoor is ook de school invloedrijk bij het ontwikkelen van
leesvoorkeuren (Kraaykamp, 2000). Onderzoek laat zien dat de rol van de leerkracht cruciaal is
voor het ontwikkelen van een leeshouding bij kinderen. Het is met name voor zwakke lezers erg
belangrijk dat ze leesonderwijs krijgen van een effectieve leerkracht (Allington, 2001). Dit komt
doordat een effectieve leerkracht iemand is die tijd inroostert voor het voorlezen, stillezen en de
leesbeleving bij kinderen met leesproblemen. Uit onderzoek van Stalpers (2007) blijkt dat
wanneer leerkrachten zich inspannen het lezen te bevorderen de kans toeneemt dat leerlingen een
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positieve leesattitude ontwikkelen. In dit onderzoek wordt ervan uit gegaan dat wanneer kinderen
met leesproblemen zich in een gunstig leesklimaat bevinden, dit een positieve invloed heeft op
de leesattitude.
H2: Kinderen met leesproblemen die zich in een gunstig leesklimaat bevinden zullen een
positievere leesattitude hebben.
2.2.3 Leesvaardigheid
Leesattitude hangt sterk samen met de opvoeding en het leesklimaat thuis en op school, maar ook
met de leesvaardigheid van een kind. De algemene gedachtegang over kinderen met
leesproblemen is vaak dat kinderen die minder vaardig zijn in het lezen van teksten ook minder
plezier aan het lezen zullen ervaren. Verschillende onderzoekers hebben het verband tussen de
leesvaardigheid en de leesattitude van kinderen aangetoond. Zo ontdekten McKenna, Kear en
Ellsworth (1995) dat met name kinderen die niet goed waren in lezen na verloop van tijd een
steeds negatievere leesattitude kregen. Volgens Ramaut (1994) komt dit doordat kinderen die
niet over de vereiste taalvaardigheden beschikken om een tekst te begrijpen, vaker stukken tekst
opnieuw moeten lezen. Dit kan demotiverend werken en het gevolg hiervan is dat steeds meer
zwakke lezers afhaken en stoppen met lezen. Kinderen die vaardiger zijn in lezen, vinden het
doorgaans ook leuker (Stalpers, 2007). Dat kinderen met leesproblemen niet in alle gevallen een
negatieve leesattitude hebben blijkt uit het onderzoek van Roettger (1982). Hierin bleek dat het
wel degelijk mogelijk is dat scholieren met een zwakke leesvaardigheid een positieve leesattitude
hebben. Deze kinderen zagen lezen als een noodzakelijke voorwaarde om succesvol te kunnen
zijn op school en niet onder te hoeven doen voor hun klasgenoten.
Bandura (1997) spreekt bij het onderzoeken van de relatie tussen de leesvaardigheden en
leesattitudes van kinderen over de term self-efficacy. Self-efficacy is in deze context gedefinieerd
als het vertrouwen dat iemand heeft in het eigen vermogen om zonder problemen te kunnen
lezen (Wigfield & McCann, 1997). Baker en Wigfield (1999) rapporteerden in hun onderzoek
een sterke samenhang tussen self-efficacy en de leesactiviteiten van kinderen.
Een belangrijke bevinding met betrekking tot de leesattitude van kinderen is dat wanneer
kinderen geloven dat ze doeltreffend en bekwaam zijn in het lezen, de kans op een positieve
leesattitude toeneemt. Belangrijk is dus het vertrouwen dat een kind heeft in zijn eigen
leesvaardigheid. Het vertrouwen van een kind in de eigen leesvaardigheid wordt voor een groot
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deel gevormd op school. Dit komt doordat kinderen daar vergeleken worden met andere kinderen
en zich kunnen schamen als ze, in tegenstelling tot hun klasgenootjes, problemen hebben met het
leesniveau (Stalpers, 2007).
Het MLP probeert het vertrouwen in de leesvaardigheid van kinderen met leesproblemen te
vergroten door materialen aan te bieden met eenvoudig taalgebruik, een duidelijke lay-out en een
aantrekkelijke inhoud. De verwachting is dat hierdoor ook kinderen met leesproblemen
leesplezier zullen ervaren. Vanuit deze gedachte is de volgende hypothese geformuleerd.
H3: Meer vertrouwen in de eigen leesvaardigheid leidt bij kinderen met leesproblemen tot een
positievere leesattitude.
2.2.4 Selectievaardigheden, waargenomen risico en boekkennis
Kinderen hebben vaak moeite om tussen het steeds groter wordende aanbod van boeken en
leesmaterialen een voor hen juiste keuze te maken, een keuze die ervoor zorgt dat zij een
positieve leeservaring op kunnen doen. Zeker voor kinderen met leesproblemen is een positieve
leeservaring belangrijk, omdat zij bij negatieve ervaringen eerder geneigd zijn het lezen vaarwel
te zeggen. De vraag is dan ook welke factoren een rol kunnen spelen in het beslissingsproces om
leesmaterialen te kiezen die zorgen voor leesplezier. Waargenomen risico, selectievaardigheden
en boekkennis worden door Stalpers (2007) aangevoerd als drie belangrijke constructen die een
rol spelen bij het vormen van leesattitudes.
Waargenomen risico (ook wel drempelvrees genoemd) uit zich in het hebben van angst voor
het maken van een verkeerde keuze en remt kinderen in het lezen en lenen van boeken. Ook
kinderen met leesproblemen kunnen deze angst ervaren en problemen hebben met het vooraf
goed inschatten of een boek zal bevallen (Smits & Braams, 2006). Belangrijk bij het maken van
een goede keus is de informatie die over het leesmateriaal voorhanden is. Wanneer deze
informatie schaars is of niet eenduidig, moeten lezers afwachten wat ze te lezen krijgen. In dat
geval nemen ze een risico, omdat ze immers niet van tevoren weten of ze plezier gaan beleven
aan het boek. Om deze onzekerheid zoveel mogelijk te reduceren verzamelen lezers informatie
over boeken, die ze vertalen naar een verwachting (Kelderman & Janssen, 2002).
Selectievaardigheid van een kind speelt hierin een grote rol (Stalpers, 2005a). Om plezier te
krijgen in lezen is het van belang dat lezers weten hoe ze leesmaterialen moeten kiezen, die
zorgen voor dat leesplezier. Dat betekent dat ze moeten weten welke bronnen beschikbaar zijn
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om te kunnen bepalen of een boek wat voor hen is of niet. Er zijn verschillende typen bronnen
die gebruikt kunnen worden om de selectievaardigheid van een kind aan te geven. Hierbij wordt
vaak een uitsplitsing gemaakt naar het gebruik van zwakke en goede bronnen. Onderzoek van
Bouckaert-Ghesquiere (1993) toont aan dat kinderen vaker zwakke in plaats van goede bronnen
gebruiken om tot een keuze van leesmaterialen te komen. Zwakkere bronnen (zoals de titel, het
plaatje op de omslag, het aantal bladzijden en de illustraties in een boek) zeggen echter weinig
over het plezier dat het lezen van een boek uiteindelijk oplevert. Dit in tegenstelling tot wanneer
er gebruik wordt gemaakt van goede bronnen bij het kiezen van een boek. Onder goede bronnen
worden de naam van de schrijver, de tekst op de achterkant van het boek, het advies van ouders,
vrienden en de bibliotheek en het doorbladeren van een boek verstaan.
Naast het waargenomen risico en de selectievaardigheid kan de boekkennis van kinderen ook
van invloed zijn op het leesgedrag. Kinderen die meer auteursnamen kennen staan positiever
tegenover het lezen van boeken dan kinderen die weinig (tot geen) auteursnamen kunnen
opnoemen (Stalpers, 2007; Stokmans, 2002).
Het MLP probeert de informatie omtrent leesmaterialen overzichtelijk weer te geven en zo
toegankelijk mogelijk te maken, zodat de keuze voor leesmaterialen vergemakkelijkt wordt. Dit
gebeurt door de collectie van fictie in te delen naar genre en de non-fictie naar onderwerp. Aan
de genres en onderwerpen zijn vervolgens pictogrammen en kleuren toegewezen, waardoor het
MLP het waargenomen risico bij kinderen met leesproblemen probeert te beperken. Ook moeten
de materialen in zogenaamde browserbakken geplaatst worden, zodat kinderen de materialen
eenvoudig kunnen doorzoeken. Daarnaast heeft het MLP een variërend aanbod aan boeken van
verschillende auteurs in de collectie. Hierdoor komen de kinderen met meerdere schrijvers in
aanraking. Op basis van bovenstaande informatie is de volgende hypothese geformuleerd:
H4: Minder waargenomen risico, goede selectievaardigheden en meer boekkennis leidt bij
kinderen met leesproblemen tot een positievere leesattitude.
In voorgaande stukken is geconcludeerd dat kinderen op basis van persoonlijkheid, opvoeding &
leesklimaat, leesvaardigheid en waargenomen risico & selectievaardigheid & boekkennis kunnen
verschillen in het leesgedrag dat zij vertonen. Een zwakke leesvaardigheid, een omgeving die
leesactiviteiten
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stimuleert,

een

gebrek

aan

openess

to

experience,

beperkte

selectievaardigheden, drempelvrees (waargenomen risico) en weinig boekkennis kunnen ervoor
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zorgen dat kinderen met leesproblemen een negatieve leesattitude ontwikkelen. Het is echter zo
dat niet alléén de leesattitude bepaalt of kinderen met leesproblemen open staan om materialen
uit het MLP te gaan lenen; ook de servicekwaliteit van de bibliotheek en de tevredenheid over
deze servicekwaliteit speelt een rol (Stalpers, 2007). De servicekwaliteit van een bibliotheek en
het MLP staat centraal in § 2.3. Tevens wordt de relatie met tevredenheid en het lenen van MLPmaterialen besproken. In § 2.4 worden de facetten van de servicekwaliteit in een bibliotheek
afzonderlijk behandeld.

2.3 Waargenomen servicekwaliteit en leenintentie
Waargenomen servicekwaliteit, ofwel perceived service quality, is een construct dat in vele
studies is onderzocht (Parasuraman, Zeithaml & Berry, 1988; Cronin & Taylor, 1992). Het
begrip service quality vindt zijn oorsprong in de literatuur over product quality en customer
satisfaction en is door Parasuraman et al. (1988) in hun SERVQUAL model beschreven als het
gat tussen het vooraf verwachte serviceniveau en de percepties van het werkelijk ontvangen
serviceniveau. Volgens de literatuur is het begrip servicekwaliteit nauw verbonden met de
tevredenheid van de consument. Zeithaml en Bitner (2003) beschrijven dat kwaliteit van de
dienstverlening (zoals behulpzaam en deskundig personeel) als oorzaak van tevredenheid wordt
gezien. Het kwaliteitsniveau wordt door de dienstverlener bepaald, waarna de consument
oordeelt of hij of zij tevreden is. Om de servicekwaliteit met betrekking tot het MLP te
beoordelen zal er in het onderzoek naar de tevredenheid van de consument worden gevraagd.
In de loop der jaren zijn de tien oorspronkelijke dimensies die servicekwaliteit weergeven in
het model van Parasuraman, Zeithaml en Berry (1985) teruggebracht tot de drie hoofddimensies
van servicekwaliteit in het onderzoek van Brady en Cronin (2001).
Ook in de bibliotheekomgeving heeft het begrip perceived service quality de laatste jaren de
nodige aandacht gekregen (Cook & Heath, 2001; Cook & Thompson, 2001; Ladhari & Morales,
2007). Het merendeel van deze onderzoeken heeft betrekking op het meetinstrument
LibQUAL+

TM

. Dit instrument is gebaseerd op het SERVQUAL model van Parasuraman et al.

(1988) en meet de servicekwaliteit van een bibliotheek aan de hand van drie dimensies, te weten:
affect of service, library as place en information control (Ladhari & Morales, 2007).
Deze drie kwaliteitsdimensies hebben, evenals de drie variabelen uit het model van Brady en
Cronin (2001), betrekking op de interactie met het personeel (affect of service), de omgeving
(library as place) en de collectie (information control).
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In figuur 2 is een vereenvoudigde schematische weergave te zien van het model, zoals besproken
door Ladhari en Morales (2007).
Affect of service
Tevredenheid
Library as place
Information control
Figuur 2: Model Ladhari & Morales (2007)

In feite kunnen de bovengenoemde variabelen gezien worden als de middelen die
bibliotheken in kunnen zetten om de tevredenheid van hun klanten te beïnvloeden (Booms &
Bitner, 1981). Wanneer klanten tevreden zijn over hun eerdere ervaringen met de bibliotheek en
bewust zijn van de servicekwaliteit zullen zij eerder gebruik maken van de bibliotheek
(Weingand, 2001). Ook Stalpers (2007) concludeerde in zijn onderzoek dat de kwaliteit van de
dienstverlening positief blijkt samen te hangen met het bibliotheekgebruik. Wanneer mensen de
kwaliteit van de dienstverlening van een bibliotheek positief beoordelen zal de meerderheid van
de ondervraagden leesmaterialen lenen en terugkomen naar de bibliotheek. Op basis van
bovenstaande gegevens is binnen dit onderzoek de verwachting uitgesproken dat wanneer
kinderen met leesproblemen de servicekwaliteit van het MLP positief beoordelen (tevreden zijn)
dit een positieve invloed heeft op de leenintentie van MLP-materialen.
H5: Tevredenheid over (de servicekwaliteit van) het MLP heeft een positieve invloed op de
leenintentie van MLP-materialen

2.4 Facetten van waargenomen servicekwaliteit
In deze paragraaf zal aan de hand van het model van Ladhari en Morales (2007) nader worden
ingegaan op het belang van een goede servicekwaliteit en de drie dimensies waaruit deze
servicekwaliteit bestaat (zie figuur 2). Deze dimensies zullen afzonderlijk behandeld worden in
de komende subparagrafen.
2.4.1 Affect of Service
In de komende subparagrafen zullen de drie dimensies besproken worden die onderdeel vormen
van de servicekwaliteit van een bibliotheek en daarmee de tevredenheid van de consument
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beïnvloeden. Een van deze variabelen is affect of service en beschrijft de mate, en de kwaliteit
van interactie tussen klant en medewerker van een bibliotheek. Ladhari en Morales (2007) stellen
dat affect of service aangeeft hoe goed bibliotheekgebruikers bediend en behandeld worden door
het bibliotheekpersoneel. Dit heeft onder meer betrekking op het geven van individuele aandacht
en het hebben van de juiste kennis om vragen van bibliotheekgebruikers te beantwoorden.
Kortom affect of service heeft te maken met de menselijke dimensie van servicekwaliteit.
Brady en Cronin (2001) beschrijven dat de menselijke dimensie van servicekwaliteit aan de
hand van drie aspecten beoordeeld kan worden. Hiermee bedoelen zij de houding, het gedrag en
de expertise van het servicepersoneel. Wanneer dit wordt toegepast op een bibliotheek met een
MLP, zouden deze aspecten tot uiting kunnen komen in: de vriendelijkheid van het personeel
tegenover de kinderen en hun ouders (houding), het begroeten van de doelgroep (gedrag) en de
kennis van het MLP en de collectie (expertise). Grönroos (1982) en Bitner, Booms en Mohr
(1994) stellen dat interactie in het serviceproces vaak het grootste effect heeft op de percepties
van klanten omtrent de servicekwaliteit. Czepiel, Solomon en Surprenant (1985) bevestigen deze
gedachte en concluderen dat houding, gedrag en vakkundigheid van het personeel uiteindelijk
bepalen of consumenten tevreden zijn. Naar aanleiding van bovenstaande beweringen is de
volgende hypothese geformuleerd.
H6: Affect of service, ofwel interactie tussen bibliotheekpersoneel en gebruikers van het MLP,
heeft een positieve invloed op de tevredenheid van kinderen met leesproblemen.
2.4.2 Library as place
Naast de interactie tussen personeel en bibliotheekgebruikers, heeft ook de fysieke omgeving van
de bibliotheek invloed op de waargenomen servicekwaliteit. Omdat klanten van een bibliotheek
vaak zelf aanwezig zijn ten tijde van het serviceproces, is de bibliotheekomgeving een belangrijk
onderdeel van de waargenomen servicekwaliteit. Deze bibliotheekomgeving wordt door Ladhari
en Morales (2007) in hun model beschreven als library as place en geeft aan hoe de fysieke
omgeving wordt waargenomen, zowel in pragmatische, utilitaire als in symbolische zin. Met
andere woorden; library as place geeft aan in welke mate de bibliotheek door haar gebruikers als
een stimulerende, comfortabele en uitnodigende plaats wordt gezien.
Volgens Brady en Cronin (2001) hebben de volgende drie aspecten van de fysieke omgeving
invloed op de waargenomen servicekwaliteit. Als eerste noemen zij de non-visuele aspecten.

18

Deze kunnen bestaan uit bijvoorbeeld de temperatuur, de geur en de muziek in de omgeving
(Bitner, 1992). Ook het ontwerp en de samenstelling van de omgeving zijn van invloed op de
servicekwaliteit. Dit wordt ook wel facility design genoemd, en beschrijft in feite de vormgeving
en architectuur van de bibliotheek. Het MLP geeft hier invulling aan door een aparte, sfeervolle
plek in de bibliotheek te creëren, waar het speciaal ontworpen MLP-meubel met materialen
geplaatst kan worden. Volgens de richtlijnen van het MLP moet dit op een in het oog springende
plaats zijn, zodat de kans toeneemt dat de doelgroep geconfronteerd wordt met het MLP.
Tot slot spelen ook de sociale factoren in de omgeving een rol. Volgens Grove en Fisk (1997)
refereren deze zogenaamde social conditions naar het type en het aantal mensen die aanwezig
zijn in de serviceomgeving. Bitner (1992) spreekt echter over de term social cues, wanneer het
gaat over de sociale factoren in een omgeving. Deze social cues verwijzen naar de borden,
symbolen en objecten die gebruikt kunnen worden om mensen wegwijs te maken in een bepaalde
omgeving. Juist in het MLP spelen de borden en symbolen met pictogrammen en/of
kleurcodestickers een grote rol, omdat zij een krachtige manier vormen om kinderen de weg te
wijzen op het MLP. Tekstuele bewegwijzering wordt door kinderen met leesproblemen vaak niet
opgepikt (Braams, 2010). Beelden en kleurcodes worden daarentegen sneller begrepen. In dit
onderzoek zal de omschrijving van Bitner (1992) dan ook centraal staan wanneer er gesproken
wordt over de sociale factoren in de bibliotheekomgeving.
Op basis van de literatuur kan geconcludeerd worden dat consumenten mede aan de hand van
de fysieke omgeving waarin zij zich bevinden beoordelen of zij tevreden zijn (Baker, 1986;
Bitner, 1992; Cook & Thompson, 2001). De verwachting is daarom dat de fysieke omgeving van
de bibliotheek, ook bij kinderen met leesproblemen, mede de tevredenheid bepaalt.
H7: Library as place, ofwel de fysieke omgeving van de bibliotheek, heeft een positieve invloed
op de tevredenheid van kinderen met leesproblemen.
2.4.3 Information control
De laatste variabele die de servicekwaliteit van de bibliotheek kan beïnvloeden, is de collectie.
Verschillende onderzoekers hebben de invloed van de collectie meegenomen in hun studie naar
de servicekwaliteit van de bibliotheek (Cook & Thompson, 2001; Thompson, Cook & Heath,
2003; Wei, Thompson & Cook, 2005). De term die gebruikt wordt om de invloed van de
collectie te beschrijven is information control. Concreet geeft information control weer hoe goed
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de samengestelde collectie leer- en leesactiviteiten stimuleert, en hoe makkelijk de benodigde
materialen gevonden en gebruikt kunnen worden (Ladhari & Morales, 2007).
Een uitgangspunt van het MLP is dat er zoveel mogelijk vormen van informatieoverdracht
(boeken,cd-rom’s, dvd’s en video’s) in de collectie opgenomen moeten worden om de
leesactiviteiten van kinderen met leesproblemen te stimuleren. Het aanbod moet echter wel
overzichtelijk blijven, omdat kinderen anders snel het overzicht kwijtraken en zonder
leesmateriaal naar huis dreigen te gaan. Zoals eerder besproken stimuleert het MLP de
toegankelijkheid door de fictie en non-fictie in te delen naar genre en onderwerp. Hierbij wordt
gebruik gemaakt van verschillende pictogrammen en kleuren die gekoppeld zijn aan de genres en
onderwerpen (www.makkelijklezenplein.nl). Daarnaast is ook de balans tussen het aantal items
uit de collectie en de open ruimte in de MLP-kast erg belangrijk. Door de materialen niet te dicht
op elkaar te plaatsen kan de (frontaal geplaatste) collectie makkelijk doorzocht en beoordeeld
worden door de kinderen. Een ander aspect waarop kinderen de collectie kunnen beoordelen is
het uiterlijk van de materialen. Kinderen hebben een grotere kans om materialen te lenen als het
materiaal er aantrekkelijk, modern en informatief uitziet (Bouckaert-Ghesquiere, 1993).
Het oordeel over de toegankelijkheid en de kwaliteit van de materialen uit de collectie dragen
er uiteindelijk aan bij dat mensen positieve of negatieve percepties vormen (tevreden zijn of niet)
over de servicekwaliteit van de bibliotheek. Wanneer de collectie goed toegankelijk en van een
goede kwaliteit is, zullen klanten positiever oordelen over de dienstverlening (Ladhari &
Morales, 2007). Binnen dit onderzoek is de verwachting dat bovenstaande bewering ook opgaat
voor kinderen met leesproblemen. Dit heeft geresulteerd in de volgende hypothese.
H8: Information Control, ofwel de toegankelijkheid en de kwaliteit van de collectie, heeft een
positieve invloed op de tevredenheid van kinderen met leesproblemen.
Na bestudering van de literatuur en eerder onderzoek naar het MLP (laaggeletterdheid in de
bibliotheek, bijlage 1) is het theoretisch onderzoek afgesloten met een conclusie in § 2.5. Hierin
is tevens het uiteindelijke conceptuele model weergegeven, waarin de hierboven beschreven
hypothesen zichtbaar zijn.
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2.5 Conclusie en Conceptueel model
Door middel van het literatuuronderzoek is in de voorgaande paragrafen inzicht verkregen in de
invloed van leesattitude (model Stalpers, 2007) en de servicekwaliteit van de bibliotheek (model
Ladhari & Morales, 2007), op het gebruik van leesmaterialen en de bibliotheek. De leenintentie
van MLP-materialen door kinderen met leesproblemen (8 tot en met 12 jaar) staat hierin centraal.
Op basis van de verkregen inzichten uit bovenstaand genoemde modellen is uiteindelijk het
conceptuele model gevormd, zoals te zien in figuur 3.
Aan de hand van onderstaand model, waarin een achttal hypothesen staat weergegeven, kan
de probleemstelling van het onderzoek worden beantwoord. Onderstaand model laat zien dat
verwacht wordt dat het waardeoordeel over de leesattitude van kinderen met leesproblemen
positief beïnvloed kan worden door de variabelen opvoeding & leesklimaat, leesvaardigheid en
waargenomen risico & selectievaardigheid

& boekkennis. Met betrekking tot

het

tevredenheidsoordeel over het MLP kan gesteld worden dat het personeel, de omgeving en de
collectie van het MLP bepalen of klanten tevreden zijn. Tot slot is de verwachting uitgesproken
dat leesattitude en tevredenheid over (de servicekwaliteit van) het MLP beide een positieve
invloed (+) hebben op de leenintentie van MLP-materialen.
Opvoeding en
Leesklimaat

H2 +
H3 +

Leesvaardigheid

Leesattitude

H1 +

H4 +
Waargenomen risico,
selectievaardigheid en
boekkennis
Affect of service
(Personeel)

Leenintentie
MLP-materialen
H6 +

H7 +
Library as place
(Plaats)

Tevredenheidsoordeel MLP

H5 +

H8 +

(Plaats

Information control
(Product)
(
Figuur 3: Conceptueel model gebaseerd op de theorie van Stalpers (2007) en Ladhari & Morales (2007)
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Hoofdstuk 3 Methode van onderzoek
In het voorgaande hoofdstuk is ingegaan op de variabelen uit het conceptuele model waarmee de
probleemstelling van het onderzoek voorlopig beantwoord kan worden. In dit conceptuele model
staat een achttal hypothesen weergegeven. In komend hoofdstuk wordt de methode van
onderzoek besproken, waarmee de data verzameld is om de hypothesen te kunnen testen. Hierbij
komen de volgende onderwerpen aan bod: § 3.1 de werkwijze van het onderzoek, § 3.2 het
materiaal (de vragenlijst) en § 3.3 de deelnemers en de steekproeftrekking

3.1 Werkwijze
Binnen dit onderzoek is ervoor gekozen om de data met behulp van schriftelijke vragenlijsten te
verzamelen. De onderzoeker is hierbij persoonlijk aanwezig. De belangrijkste reden hiervoor is
dat kinderen met leesproblemen de gestelde vragen eventueel niet goed zouden kunnen begrijpen,
waardoor verduidelijking nodig is.
Voordat er gestart kon worden met het afnemen van de vragenlijsten is er telefonisch contact
gezocht met bibliotheken die groepsbezoeken aan het MLP organiseren. Hierbij is gebruik
gemaakt van een lijst met klantgegevens van ProBiblio. Nadat enkele van de benaderde
bibliotheken hun medewerking aan het onderzoek hebben toegezegd, is er contact gezocht met
de basisscholen die op korte termijn een groepsbezoek aan het MLP zouden brengen. Binnen dit
(telefonische) contactmoment zijn het doel en de tijdsduur van het onderzoek nader toegelicht.
Nadat de basisschool met deelname aan het onderzoek heeft ingestemd zijn er afspraken gemaakt
om de klassenbezoeken bij te wonen. Deze klassenbezoeken hebben gedurende vier weken in
verschillende gemeenten plaatsgevonden (tabel 3.6, bijlage 3).
Bij de vragenlijst die de kinderen hebben ingevuld is een korte inleidende tekst toegevoegd.
Hierin staat het doel van het onderzoek beschreven. Tevens is hierin aangegeven dat er geen
foute antwoorden bestaan en dat het alleen om de eerlijke antwoorden van de respondenten gaat.
Tijdens het afnemen van de vragenlijsten is gebleken dat sommige kinderen het vaak fijner
vonden en sneller werkten wanneer de onderzoeker de vragenlijst hardop voorlas. Het was echter
aan de kinderen zelf om te bepalen of zij zelfstandig de vragenlijst door wilden nemen of dat zij
groepsgewijs met de onderzoeker meewerkten. Als gevolg hiervan duurde het invullen van de
vragenlijst tussen de 10 en 20 minuten. Voorafgaand aan het klassenbezoek is met iedere school
een tijdsmaximum van 30 minuten afgesproken voor het invullen van de vragenlijst in verband
met het resterende schooldagprogramma van de kinderen.
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3.2 Materiaal
3.2.1 Operationaliseren vragenlijst
Om de eerder geformuleerde hypothesen uit hoofdstuk twee te kunnen testen is een vragenlijst
opgesteld aan de hand van bestaande schaalitems en zelf geformuleerde items (bijlage 2). De
basis voor de vragenlijst ligt bij de onderzoeken van Stalpers (2007) en Ladhari en Morales
(2007). Deze onderzoeken zijn echter niet specifiek toegespitst op jonge kinderen met
leesproblemen. Als gevolg hiervan zijn bestaande vragen en antwoordschalen verbeterd en deels
uitgebreid met items die naar eigen inzicht zijn opgesteld.
De opgestelde vragenlijst bestaat uit 35 vragen, waarvan 31 gesloten vragen en vier open
vragen. Van deze 31 gesloten vragen zijn er 28 middels semantische differentialen gemeten. Een
semantische differentiaal is een schaal met op de twee uiterste antwoordmogelijkheden
tegenovergestelde begrippen en is bedoeld om de betekenis van een object, begrip of gebeurtenis
te meten (Osgood, 1957). De resterende drie gesloten vragen zijn meerkeuzevragen.
De vragen met een semantische differentiaal zijn gemeten op intervalniveau. Meten op
intervalniveau maakt het mogelijk om met de verkregen data rekenkundige analyses uit te voeren
(Sekaran, 2003). Binnen het onderzoek is ervoor gekozen om het merendeel van de vragen te
stellen op basis van vier antwoordmogelijkheden. Het voordeel hiervan is dat het de
respondenten dwingt een keuze te maken tussen de positieve en negatieve geformuleerde
antwoorden. Daarnaast wordt door middel van het geven van korte antwoordcategorieën getracht
de vragen begrijpelijker en makkelijker beantwoordbaar te maken voor kinderen met
leesproblemen.
De vragen zijn vervolgens ingedeeld in rubrieken op basis van de variabelen uit het
conceptueel model, zoals weergegeven in figuur 3 (blz. 21). De eerste variabele die in de
vragenlijst wordt behandeld is leesklimaat en is bevraagd met vier semantische differentialen
(voorbeeld 1).
Voorbeeld 1:

Lezen jouw ouders boeken voor aan jou?
o Dat doen ze heel vaak
o Dat doen ze vaak
o Dat doen ze soms
o Dat doen ze nooit
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De tweede variabele in de vragenlijst is leesvaardigheid. Deze schaal wordt gemeten door middel
van drie semantische differentialen zoals te zien in voorbeeld 1. De variabele waargenomen
risico, selectievaardigheid (zwakke bron & goede bron) en boekkennis wordt bevraagd aan de
hand van één semantische differentiaal, één meerkeuze vraag waarop meerdere antwoorden
mogelijk zijn en één open vraag. De variabelen leesattitude (vijf vragen), affect of service (drie
vragen), library as place (vier vragen) en information control (vier vragen) zijn alle bevraagd
door gebruik te maken van semantische differentialen, zoals in voorbeeld 1. De variabelen
tevredenheid (één vraag) en leenintentie (twee vragen) zijn met vijfpunts semantische
differentialen bevraagd (voorbeeld 2).
Voorbeeld 2:

Zou je binnenkort een boek of dvd uit het MLP willen lenen?
o Zeker wel
o Ik denk het wel
o Dat weet ik niet
o Ik denk het niet
o Zeker niet

Tot slot wordt er in de vragenlijst gevraagd naar de voorkeur voor het MLP en naar eventuele
verbeterpunten van het MLP (één semantische differentiaal en twee open vragen). Daarnaast is
ook naar de algemene kenmerken van de respondent, zoals geslacht en leeftijd, gevraagd.
Voordat de vragenlijst definitief kon worden uitgezet is deze getest bij tien proefrespondenten
in het MLP van de openbare bibliotheek van Eindhoven. Tevens is de vragenlijst beoordeeld
door dhr. Stalpers (Universiteit van Tilburg), mevr. Geuzebroek (ProBiblio), mevr. Hanssen
(bibliotheek van Utrecht) en mevr. Adriaans (Aloysius Stichting Onderwijs Jeugdzorg).
Hieruit bleek dat er één onduidelijke vraag (vraag 21) en een aantal spelfouten in stonden.
Daarnaast is vraag 11 uitgebreid met een aantal keuzemogelijkheden en is vraag 32 toegevoegd
aan de vragenlijst. Na het toepassen van de feedback is de definitieve vragenlijst afgenomen.
Omdat de meetschalen voor de variabelen uit de vragenlijst deels verbeterd en deels
uitgebreid zijn met items die naar eigen inzicht zijn opgesteld, is het noodzakelijk om de
vragenlijst te controleren op betrouwbaarheid. Betrouwbaarheid zal in het resterende deel van
deze paragraaf centraal staan. Er is ook een factoranalyse uitgevoerd om inzicht te krijgen in de
structuur van de dataset (bijlage 4.1). Na controle blijkt dat de items uit de vragenlijst inderdaad
tot de vooraf samengestelde constructen kunnen worden samengevoegd. Tevens is er
gecontroleerd of er zich geen outliers (afwijkende waarden) in de dataset bevinden.
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3.2.2 Betrouwbaarheid
Binnen een verantwoord wetenschappelijk onderzoek dient gecontroleerd te worden of de
vragenlijst voldoende betrouwbaar is. De interne samenhang (consistentie) van de gemeten
constructen (variabelen) wordt aangegeven door de coëfficiënt Cronbach’s alpha. Als vuistregel
geldt dat een vragenlijst kan worden gebruikt bij Cronbach’s alpha’s van 0,6 of hoger. Hoger dan
0,6 wil zeggen dat de constructen namelijk betrouwbaar te noemen zijn (Sekaran, 2003).
De Cronbach’s alpha wordt berekend aan de hand van de items uit de vragenlijst, die
opgesteld zijn per construct (bijlage 4.2). Mocht de waarde van de Cronbach’s alpha lager dan
0,6 zijn bestaat de mogelijkheid om een vraag uit de analyse te verwijderen, waardoor de
Cronbach’s alpha mogelijkerwijs zal stijgen. In dit onderzoek is het niet nodig gebleken om
items te verwijderen, doordat alle Cronbach’s alpha waarden ruim boven de gestelde ondergrens
van 0,6 liggen. In tabel 3.1 zijn de Cronbach’s alpha’s van het onderzoek te zien.
Tabel 3.1 Betrouwbaarheid van de variabelenschalen (getallen zijn Cronbach's Alpha's).
Aantal items
Cronsbach’s alpha
Opvoeding en leesklimaat
4
.692
Leesvaardigheid
3
.842
Waargenomen risico
1
Selectievaardigheid zwakke bron
1
Selectievaardigheid goede bron
1
Boekkennis
1
Leesattitude
5
.899
Affect of service (personeel)
3
.809
Library as place (plaats)
4
.823
Information control (collectie)
4
.855
Tevredenheid
1
Leenintentie
2
.939
Bron: PASW Statistics 18 output

De schalen van de variabelen leesvaardigheid, leesattitude, affect of service, library as place,
information control en leenintentie zijn alle zeer betrouwbaar te noemen met waarden boven de
0,8. De schaal opvoeding en leesklimaat is ruim voldoende betrouwbaar. Zoals te zien in tabel
3.1 is voor waargenomen risico, boekkennis en tevredenheid geen Cronbach’s alpha waarde
berekend. Dit komt doordat deze schalen gemeten zijn aan de hand van één item in de
vragenlijst. Selectievaardigheid zwakke bronnen en selectievaardigheid goede bronnen zijn
daarnaast binair (0 en 1) gemeten, waardoor ook hier geen Cronbach’s alpha waarde is berekend.
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Outliers
Een belangrijk onderdeel in de analyse is het detecteren van outliers in de dataset. Deze kunnen
namelijk een grote invloed uitoefenen op de resultaten en kunnen ontstaan door grote meetfouten
en/of verkeerde codering. Door te kijken naar de Cook’s distances waarden in het programma
PASW Statistics 18 kunnen eventuele outliers achterhaald worden. Een waarde groter dan 1, of
veel groter dan de distances van de overige respondenten, is ‘verdacht’ te noemen (Norusis,
2008). Na analyse blijkt dat er geen extreme waarden (>1) weergegeven worden in de dataset.
Daarnaast is het ook belangrijk om bij het gebruik van een regressieanalyse, door middel van
verschillende plots met behulp van het programma PASW Statistics 18, te controleren of de
verkregen data aan de eisen van lineariteit, normaliteit en homogeniteit voldoet (Tabachnick &
Fidell, 1989). In bijlage 4.3.3 is te zien dat aan deze assumpties is voldaan en de regressieanalyse,
die centraal staat in hoofdstuk 4, zonder problemen kan worden uitgevoerd.

3.3 Deelnemers
Binnen dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van een convenience sample. Een convenience
sample is een steekproef waarbij de onderzoeker respondenten selecteert op basis van hun
toegankelijkheid. Toegankelijk wil met betrekking tot het MLP-onderzoek zeggen dat de
mogelijkheid tot het afnemen van vragenlijsten bij kinderen met leesproblemen afhankelijk is
van de periode waarin basisscholen groepsbezoeken afleggen aan het MLP. Gezien het feit dat
het onderzoek in een relatief kort tijdsbestek uitgevoerd diende te worden, is er gebruik gemaakt
van basisscholen die direct beschikbaar waren voor het onderzoek.
Daarnaast is voor convenience sampling gekozen omdat hierbij ten opzichte van andere
onderzoeksmethoden minder fasen in de steekproef doorlopen dienen te worden en er daardoor
minder kosten gemaakt worden (Sekaran, 2003). Een nadeel van convenience sampling is de
mate van representativiteit. Binnen dit onderzoek lijkt representativiteit echter beperkt
problematisch, omdat 8 verschillende basisscholen afkomstig uit diverse plaatsen in Nederland
hebben meegewerkt, en er sprake is van een beperkte en homogene onderzoekspopulatie.
Uiteindelijk hebben 204 kinderen van 8 verschillende basisscholen, afkomstig uit Utrecht,
Bladel, Tilburg en Waalwijk, meegewerkt aan het onderzoek. Overeenkomstig met de doelgroep
van het MLP gaat het hierbij om kinderen in de leeftijd van 8 t/m 12 jaar met dyslexie,
concentratieproblemen of met een taalachterstand die afkomstig zijn van scholen voor speciaal
onderwijs en basisscholen die zijn gevestigd in een achterstandswijk in grote steden (tabel 3.7,
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bijlage 3). De kinderen die een bezoek hebben gebracht aan het MLP, zijn op basis van hun
leesvaardigheid door de school geselecteerd om deel te nemen aan het klassenbezoek.
De steekproef in het onderzoek heeft zoals gezegd een steekproefomvang van n = 204. De
grootte van de steekproef is bepaald met de vuistregel ’20 respondenten per variabele’.
Uiteindelijk is er een iets ruimere marge aangehouden om er zeker van de te zijn dat de
steekproef representatief is. De non-respons bij het onderzoek is minimaal. In totaal zijn 204
kinderen gevraagd om mee te werken aan het onderzoek. Alle van de in totaal 204 kinderen
hebben de vragenlijst ingevuld. Dit komt neer op een non-respons van nul kinderen. Het feit dat
er geen non-respons is kan verklaard worden doordat alle aanwezige kinderen door de
onderzoeker en de leerkracht geïnstrueerd zijn over het belang en het doel van het onderzoek.
Alle kinderen zijn hierdoor bereid gebleken om de vragenlijst volledig in te vullen.
De belangrijkste kenmerken van de steekproef zullen hieronder worden beschreven. De
steekproef bestaat uit 204 respondenten, waarvan in totaal 110 jongens en 94 meisjes de
vragenlijst hebben ingevuld. De gemiddelde leeftijd van de respondenten is 9,55 jaar. De jongste
respondent is, zowel bij de jongens als bij de meisjes, 8 jaar en de oudste 12 jaar. Het is
belangrijk dat alle kinderen minstens één keer in aanraking zijn geweest met het MLP. Hierdoor
worden zij in staat geacht een waardeoordeel te kunnen geven over het MLP. Door het
klassenbezoek van de basisscholen aan het MLP hebben alle ondervraagde kinderen ook
daadwerkelijk minstens één keer gebruik gemaakt van het MLP. Bijna 75% van de kinderen gaf
aan dat zij voorafgaand aan het klassenbezoek al minimaal één of twee keer eerder een MLP
hebben bezocht. Tot slot geven 121 (59%) van de in totaal 204 kinderen aan dat zij het MLP het
leukste deel van de bibliotheek vinden (tabel 3.5, bijlage 3).

3.4 Conclusie
In de vorige paragrafen is inzichtelijk gemaakt welke stappen er in het onderzoeksproces
doorlopen zijn om de benodigde data te kunnen verzamelen. De constructen uit de vragenlijst
zijn getest op betrouwbaarheid en er is na analyse gebleken dat er geen outliers in de data van het
onderzoek zijn. Uiteindelijk hebben 204 kinderen de vragenlijst ingevuld. In het volgende
hoofdstuk zal nader worden ingegaan op de resultaten van de data-analyse. De methode die
hierbij gebruikt is heet meervoudige regressieanalyse en is uitgevoerd met behulp van het
programma PASW Statistics 18.
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Hoofdstuk 4 Resultaten
Binnen dit hoofdstuk zullen de resultaten van de vragenlijsten worden besproken die zijn
gebruikt om de hypothesen te verklaren. Op de eerste plaats zullen de beschrijvende statistieken
van de verschillende variabelen besproken worden. Daarna zal in § 4.2 door middel van een
correlatiematrix de samenhang tussen de verschillende variabelen worden weergegeven en kort
beschreven, gevolgd door § 4.3 waarin de testresultaten van de hypothesen beschreven zullen
worden. Tot slot beschrijft § 4.4 het mediërend effect van de variabelen leesattitude en
tevredenheid en wordt het hoofdstuk afgesloten in § 4.5 met een conclusie van de data-analyse.

4.1 Beschrijvende statistieken
Nadat in het vorige hoofdstuk is gecontroleerd op outliers en is voldaan aan de assumpties die
aan de regressieanalyse zijn verbonden, zal in deze paragraaf gekeken worden naar de
beschrijvende statistieken per variabele. In tabel 4.1 staan de gemiddelde oordelen van de
respondenten over de onafhankelijke variabelen leesklimaat, leesvaardigheid, waargenomen
risico & selectievaardigheid & boekkennis, affect of service, library as place en information
control weergegeven.
Tabel 4.1 Beoordelingen van de onafhankelijke variabelen leesklimaat, leesvaardigheid,
waargenomen risico & selectievaardigheid & boekkennis, affect of service, library as place en
information control (getallen bij leesklimaat, leesvaardigheid, affect of service, library as place
en information control zijn gemiddelden en gemeten met een semantische differentiaal lopend
van 1’negatief’ tot 4’positief’ ; n=204).
N
Minimum Maximum Gemiddelde Std. Deviation
Leesklimaat
204
1,25
4,00
2,3223
,59346
Leesvaardigheid
204
1,00
4,00
2,6846
,73180
SV_zwakke bron
204
,00
4,00
1,9510
1,07710
SV_goede bron
204
,00
6,00
2,2059
1,38492
Waargenomen risico
204
1,00
4,00
2,8039
,80073
Boekkennis
204
,00
9,00
2,8088
1,71281
Affect of service
204
1,00
4,00
3,2042
,63055
Library as place
204
1,25
4,00
3,0380
,71151
Information control
204
1,00
4,00
2,8395
,71681
Bron: PASW Statistics 18 output

Uit bovenstaande tabel is af te leiden dat de respondenten het personeel (affect of service) en de
fysieke omgeving van het MLP (library as place) met respectievelijke scores van 3,20 en 3,03
het hoogst hebben beoordeeld. Ook de collectie van het MLP (information control) wordt met

28

een gemiddelde score van 2,83 op een vierpuntsschaal positief beoordeeld. De variabele
selectievaardigheid is in tabel 4.1 weergegeven door het type bron dat is gebruikt bij de keuze
van een boek. Type bron is hierbij (op basis van de theorie in hoofdstuk 2) opgesplitst in het
gebruik van zwakke bronnen en goede bronnen. Gemiddeld gezien gebruiken kinderen met
leesproblemen 1,95 zwakke en 2,20 goede bronnen om tot een boekkeuze te komen. Om de
boekkennis van kinderen te kunnen vaststellen is gevraagd naar de auteursnamen die zij kennen.
Gemiddeld konden kinderen 2,80 auteursnamen noemen. Paul van Loon (door 51% genoemd),
Geronimo Stilton (34%) en Carry Slee (21%) werden opvallend vaak genoemd door de kinderen
die hebben deelgenomen aan het onderzoek (bijlage 2.1).
Uit tabel 4.1 blijkt tevens dat wanneer het om het leesklimaat gaat waarin de kinderen zich
bevinden, het berekende gemiddelde 2,3 is. Dit wil zeggen dat er ongeveer evenveel
respondenten zijn die zich in een gunstig als in een ongunstig leesklimaat bevinden. Daarnaast
kan met betrekking tot het beoordelen van de leesvaardigheid gesteld worden dat het merendeel
van de kinderen redelijk positief tegen de eigen leesvaardigheden aankijkt. In tabel 4.2 zijn de
gemiddelde oordelen van de respondenten over de variabelen leesattitude, tevredenheid en de
leenintentie van MLP-materialen weergegeven.
Tabel 4.2 Beoordelingen van de variabelen leesattitude, tevredenheid MLP en de afhankelijke
variabele leenintentie (getallen bij leesattitude zijn gemiddelden, gemeten met een semantische
differentiaal lopend van 1 tot 4 en de getallen bij tevredenheid en leenintentie zijn
gemiddelden op een vijfpuntsschaal lopend van 1 ‘heel slecht/zeker niet’ tot 5 ‘heel goed/zeker
wel’; n=204)
N
Minimum Maximum Gemiddelde Std. Deviation
Leesattitude
204
1,00
4,00
2,8373
,73544
Tevredenheid
204
1,00
5,00
3,7647
1,17592
Leenintentie
204
1,00
5,00
3,7083
1,26412
Bron: PASW Statistics 18 output

Ten aanzien van de leesattitude geven de respondenten aan dat deze met een gemiddelde van
2,83 op een vierpuntsschaal overwegend positief genoemd kan worden. Zoals gebleken uit tabel
4.1 beoordelen de kinderen de drie dimensies van servicekwaliteit erg hoog. Dit is ook terug te
zien in het overall tevredenheidsoordeel (3,76). Wanneer gekeken wordt naar toch wel het
belangrijkste aspect van de vragenlijst, de leenintentie, valt op dat de respondenten erg positief
tegenover het MLP staan. Met een gemiddelde score van 3,70 geven de kinderen aan graag terug
te komen naar het MLP en er graag materialen te willen lenen.
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4.2 Correlatiematrix
Nadat alle variabelen in bovenstaand deel afzonderlijk zijn beschreven, is het ook belangrijk om
te weten of en hoe de verschillende variabelen met elkaar samenhangen. Om dit te meten is
gebruik gemaakt van een Pearson correlatiematrix. Alle variabelen dienen hierbij metrisch te zijn
(Norusis, 2008). In het onderzoek zijn alle variabelen gemeten op intervalniveau. Dit kan gezien
worden als metrisch. Na het bekijken van de correlatiematrix zullen in het resterende deel van de
paragraaf kort enkele resultaten besproken worden.
Op de eerste plaats correleren de variabelen leesklimaat, leesvaardigheid, selectievaardigheid
goede bron, waargenomen risico en boekkennis alle met de variabele leesattitude.
Leesvaardigheid heeft een erg sterke samenhang met leesattitude (r = 0.716) Er bestaat vrijwel
geen verband tussen de variabele selectievaardigheid zwakke bron en leesattitude. Tevens is er
een sterke samenhang tussen enerzijds de variabelen affect of service, library as place,
information control en anderzijds de variabele tevredenheid. Verder valt op dat tevredenheid
hoog correleert met leenintentie (r = 0.761). De gehele Pearson correlatiematrix is terug te
vinden in bijlage 4.3.4

4.3 Testen van hypothesen
In deze paragraaf worden de hypothesen uit hoofdstuk twee getoetst. Om de hypothesen te
toetsen, is er gebruik gemaakt van een meervoudige regressieanalyse. Hiermee kan het effect van
alle onafhankelijke variabelen (X) simultaan op de afhankelijk (Y) worden geschat. Er zijn een
drietal regressieanalyses uitgevoerd die hieronder uitgebreid besproken zullen worden.
In de eerste regressieanalyse (tabel 4.3, blz. 31) wordt gekeken naar het effect van de
onafhankelijke variabelen leesklimaat (x1), leesvaardigheid (x2), selectievaardigheid zwakke
bron (x3), selectievaardigheid goede bron (x4), waargenomen risico (x5) en boekkennis (x6) op de
afhankelijke variabele leesattitude (y). Hiermee kunnen hypothesen 2, 3 en 4 beantwoord worden.
Bij het uitvoeren van de regressieanalyse is gecontroleerd of er geen sprake is van
multicollineariteit. Indien er sprake is van multicollineariteit kunnen de coëfficiënten niet goed
geïnterpreteerd worden. De stelregel met betrekking tot multicollineariteit is dat de VIF-waarden
die zijn berekend met behulp van het programma PASW Statistics 18 onder de 3 moeten blijven
en de tolerance waarden niet onder de 0.10 uit mogen komen. In tabel 4.3 is te zien dat de VIFwaarden inderdaad onder de 3 blijven en de tolerance-waarden boven de grens van 0.10 blijven.
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Tabel 4.3 Regressieanalyse 1; x-en op leesattitude (Y) (bron: PASW Statistics 18 output)
β
t
p
Tolerance
VIF
,109
(Constant)
,537
,592
Leesklimaat
,159
3,354
,001
1,077
,929
Leesvaardigheid
,626
12,722
,000
1,167
,857
Selectievaardigheid zwakke bron
,032
,683
,495
1,024
,976
Selectievaardigheid goede bron
,148
3,146
,002
1,064
,940
Waargenomen risico
,098
1,998
,047
1,153
,942
Boekkennis
,087
1,854
,065
1,061
,867
Hieronder zullen de eerste drie hypothesen afzonderlijk worden beantwoord. Er wordt hierbij
gebruik gemaakt van de gegevens uit tabel 4.3. Allereerst bestaat er een positief significant
verband (p<0,05) tussen het leesklimaat en de houding ten aanzien van lezen bij kinderen met
leesproblemen (t=3,354). Dit wil zeggen dat kinderen met leesproblemen die zich in een gunstig
leesklimaat bevinden een positievere houding ten aanzien van lezen hebben dan kinderen in een
ongunstig leesklimaat. Hypothese 2 wordt hiermee ondersteund. Tevens bestaat er een positief
significant verband (p<0,05) tussen het vertrouwen in de eigen leesvaardigheid en de houding ten
aanzien van lezen bij kinderen met leesproblemen (t=12,722). Kinderen met leesproblemen die
vertrouwen hebben in de eigen leesvaardigheid zullen een positievere houding ten aanzien van
lezen hebben dan kinderen die geen vertrouwen hebben. Hypothese 3 wordt hiermee eveneens
ondersteund. Hypothese 4, omtrent het waargenomen risico, de selectievaardigheden en de
boekkennis van kinderen met leesproblemen, wordt deels ondersteund. Zo bestaat er een positief
significant verband (p<0,05) tussen enerzijds het gebruiken van goede bronnen bij het selecteren
van een boek (t=3,146) en het ervaren van minder waargenomen risico (t=1,998) en anderzijds
de houding ten aanzien van lezen bij kinderen met leesproblemen. Kinderen met leesproblemen
die goede bronnen gebruiken en minder waargenomen risico ervaren hebben een positievere
houding ten aanzien van lezen. Boekkennis en het gebruik maken van zwakke bronnen hebben
daarnaast geen significant verband (p>0,05) met leesattitude.
Om hypothesen 6, 7 en 8 te kunnen beantwoorden, is gebruik gemaakt van een ander
regressiemodel (tabel 4.4, blz. 32). In dit model is gekeken naar het effect van de onafhankelijke
variabelen affect of service (x1), library as place (x2) en information control (x3) op de
afhankelijke variabele tevredenheid (y).
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Tabel 4.4 Regressieanalyse 2; x-en op tevredenheid (Y) (bron: PASW Statistics 18 output)
β
t
p
Tolerance
VIF
-1,340
(Constant)
-3,932
,000
Affect of service
,275
4,955
,000
,676
1,480
Library as place
,323
5,250
,000
,547
1,827
Information control
,325
5,672
,000
,634
1,578
Ook binnen dit model is er geen sprake van een multicollineariteitsprobleem, aangezien zowel de
VIF-waarden als de tolerance-waarden aan de eisen voldoen. Hypothese 6,7 en 8 worden
hieronder beantwoord: er bestaat een positief significant verband (p<0,05) tussen affect of
service en het tevredenheidsoordeel over het MLP bij kinderen met leesproblemen (t=4,955).
Interactie met het bibliotheekpersoneel zorgt ervoor dat kinderen met leesproblemen positiever
oordelen (meer tevreden zijn) over het MLP (Hypothese 6). Daarnaast bestaat er een positief
significant verband (p<0,05) tussen library as place en het tevredenheidsoordeel over het MLP
bij kinderen met leesproblemen (t=5,250). De fysieke omgeving van de bibliotheek zorgt ervoor
dat kinderen met leesproblemen inderdaad positiever oordelen (meer tevreden zijn) over het
MLP (Hypothese 7). Als laatste bestaat er eveneens een positief significant verband (p<0,05)
tussen information control en het tevredenheidsoordeel over het MLP bij kinderen met
leesproblemen (t=5,672). Dit wil zeggen dat een toegankelijke en kwalitatieve collectie ervoor
zorgt dat kinderen met leesproblemen positiever oordelen (meer tevreden zijn) over het MLP.
Hypothese 8 wordt hiermee ondersteund.
Met de derde en laatste regressieanalyse kunnen tot slot ook de hypothesen 1 en 5 getoetst
worden. Hiervoor wordt gekeken naar het effect van de onafhankelijke variabelen leesklimaat
(x1), leesvaardigheid (x2), selectievaardigheid zwakke bron (x3), selectievaardigheid goede bron
(x4), waargenomen risico (x5), boekkennis (x6), affect of service (x7), library as place (x8),
information control (x9), leesattitude (x10) en tevredenheid (x11) op de afhankelijke variabele
leenintentie (y). Uit bijlage 4.3 blijkt dat 61,7% van de afhankelijke variabele (leenintentie)
wordt verklaard door het complete model (tabel 4.3.7). Deze variantie voldoet in ruime mate aan
de

validiteitsgrens

van

5%.

Binnen

het

model

is

er

geen

sprake

van

een

multicollineariteitsprobleem. Het model heeft daarnaast een F-waarde van 28,146 (tabel 4.3.8).
Deze waarde is significant, waardoor het model geschikt is voor het onderzoek. In het resterende
deel van deze paragraaf worden aan de hand van de informatie uit tabel 4.5 (blz. 33) hypothese 1
en 5 beantwoord.
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Tabel 4.5 Regressieanalyse 3; x-en op leenintentie (Y) (bron: PASW Statistics 18 output)
β
t
p
Tolerance
VIF
-,002
(Constant)
-,004
,997
Leesklimaat
,105
2,158
,032
,841
1,189
Leesvaardigheid
-,097
-1,445
,150
,439
2,279
Selectievaardigheid zwakke bron
,094
2,035
,043
,939
1,065
Selectievaardigheid goede bron
-,012
-,260
,795
,865
1,156
Waargenomen risico
-,004
-,076
,939
,806
1,240
Boekkennis
-,021
-,447
,656
,882
1,134
Affect of service
-,112
-1,895
,060
,566
1,766
Library as place
,106
1,557
,121
,430
2,324
Information control
,097
1,559
,121
,519
1,927
Leesattitude
,185
2,517
,013
,368
2,718
Tevredenheid
,599
8,199
,000
,373
2,679
Er bestaat een positief significant verband (p<0,05) tussen de leesattitude van kinderen met
leesproblemen (8 tot en met 12 jaar) en de leenintentie van MLP-materialen (t=2,517). Dit wil
zeggen dat hoe positiever de houding ten aanzien van lezen, hoe hoger de intentie om MLPmaterialen te lenen (Hypothese 1). Uit tabel 4.5 valt bovendien op te maken dat als leesattitude
(x10) met één eenheid stijgt, dit zal leiden tot een toename in leenintentie (y) van 0,185 (mits de
overige variabelen constant blijven). Met betrekking tot hypothese 5 kan gesteld worden dat er
een positief significant verband (p<0,05) bestaat tussen de tevredenheid over (de servicekwaliteit
van) het MLP en de leenintentie van MLP-materialen (t=8,199). Met andere woorden, hoe
positiever het MLP beoordeeld is, hoe hoger de leenintentie is. Uit de tabel valt bovendien op te
maken dat als tevredenheid (x11) met één eenheid stijgt, dit zal leiden tot een toename in
leenintentie (y) van 0,599 (mits de overige variabelen constant blijven).

4.4 Mediatie
Om het mediërende effect van de variabelen leesattitude en tevredenheid vast te kunnen stellen
moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan (Baron & Kenny, 1986). Deze zijn te zien in
het onderstaande schema:

Zo moeten de onafhankelijke variabelen een significant effect hebben op de mediator (relatie ‘a’),
in dit geval de variabelen leesattitude en tevredenheid (tabel 4.3 en tabel 4.4).
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Daarnaast dient relatie ‘b’, ofwel de relatie tussen leesattitude en leenintentie significant te zijn.
Dit geldt tevens voor relatie ‘b’ tevredenheid en leenintentie. Door het uitvoeren van een
regressieanalyse, die terug is te vinden in tabel 4.5 kan geconcludeerd worden dat deze relaties
inderdaad significant zijn (<.05 en <.01). Wanneer relatie ‘c’ wordt geanalyseerd, ofwel de
relatie tussen alle onafhankelijke variabelen met de afhankelijke variabele leenintentie zonder
tussenkomst van de mediator, is te zien dat de variabele leesklimaat (<.01), library as place
(<.01) en information control (<.01) significant zijn, terwijl de rest van de variabelen dat niet
zijn (tabel 4.3.9, bijlage 4.3)
Wanneer er gecontroleerd wordt voor de potentieel mediërende variabele, en blijkt dat een
eerdere significante relatie tussen de onafhankelijke en de afhankelijke variabele (leenintentie)
minder significant wordt (partiële mediatie) of zijn significantie verliest (volledige mediatie), is
aan de laatste voorwaarde van de mediatietest voldaan. In tabel 4.3.9 (bijlage 4.3) is af te lezen
dat er bij leesklimaat sprake is van partiële mediatie en dat library as place en information
control volledig gemedieerd worden door de variabele tevredenheid.
Een Sobel-test is uigevoerd om te bepalen of de mediatie-effecten daadwerkelijk significant
zijn. Het is van belang deze test te gebruiken om ervoor te zorgen dat er geen conclusies worden
getrokken die vals-positief zijn. De uitwerkingen van de Sobel test zijn terug te vinden in bijlage
4.3.2. Hierin is te zien dat de variabele leesattitude inderdaad een mediërend effect (partieel)
heeft op de relatie tussen de onafhankelijke variabele leesklimaat (<.05) en de afhankelijke
variabele leenintentie. Daarnaast heeft de variabele tevredenheid een mediërend effect (volledig)
op de relatie tussen de onafhankelijke variabelen library as place (<.01), information control
(<.01) en de afhankelijke variabele leenintentie van MLP-materialen.

4.5 Conclusie
Door middel van het uitvoeren van een meervoudige regressieanalyse zijn in de voorgaande
paragrafen de 8 hypothesen uit het conceptuele model van paragraaf 2.5 getoetst. In deze
paragraaf zullen de resultaten hiervan nog even kort opgesomd worden. Geconcludeerd kan
worden dat de variabelen leesklimaat, leesvaardigheid, selectievaardigheid goede bron en
waargenomen risico alle een positief significant verband hebben met de leesattitude van kinderen
met leesproblemen. Hypothese 2, 3 en 4 (deels) worden hiermee ondersteund. De variabelen
boekkennis en selectievaardigheid zwakke bron hebben geen significant verband met de
leesattitude van kinderen met leesproblemen.
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Hypothese 6,7 en 8 worden eveneens door het onderzoek ondersteund. Zo hebben de variabelen
affect of service, library as place en information control alle een positief significant verband met
het tevredenheidsoordeel over het MLP. Daarnaast kan er geconcludeerd worden dat de
leeshouding en het tevredenheidsoordeel over het MLP een significant verband hebben met de
leenintentie van MLP-materialen. Met andere woorden, een positieve leesattitude en een positief
oordeel over het MLP leiden tot een verhoogde leenintentie. Ook hypothese 1 en 5 worden
ondersteund door de data van het onderzoek.
Tot slot toont de regressieanalyse dat de variabele leesattitude een mediërend effect (partieel)
heeft op de relatie tussen de onafhankelijk variabele leesklimaat en de afhankelijke variabele
leenintentie. Daarnaast heeft de variabele tevredenheid een mediërend effect (volledig) op de
relatie tussen de onafhankelijke variabelen library as place en information control en de
afhankelijke variabele leenintentie van MLP-materialen. De Sobel tests bevestigen deze
beredenering.
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Hoofdstuk 5 Conclusies en aanbevelingen
Met het laatste hoofdstuk zal het onderzoek naar de invloed van het Makkelijk Lezen Plein op
het leengedrag van kinderen met leesproblemen in de leeftijd van 8 tot en met 12 jaar worden
afgesloten. In § 5.1 zullen ten aanzien van de probleemstelling en de bijbehorende
onderzoeksvragen (paragraaf 1.2.2) conclusies worden getrokken. Deze conclusies zijn
gebaseerd op de resultaten van het onderzoek die in het vorige hoofdstuk naar voren zijn
gekomen. Na het bespreken van de conclusies zal § 5.2 in het teken staan van de aanbevelingen
die op basis van de beschreven conclusies zijn gedaan. Tenslotte zal in § 5.3 de discussie van het
onderzoek aan bod komen. In deze discussie staan de beperkingen van het onderzoek en
suggesties voor eventueel vervolgonderzoek centraal.

5.1 Conclusies
De hoofdvraag van het onderzoek is of het MLP in zijn huidige vorm een positieve bijdrage
levert aan de leenintentie van MLP-materialen. Hiervoor dient inzichtelijk gemaakt te worden of
de doelgroep van het MLP leesplezier ervaart, en of er voldoende bewijs is om aan te tonen dat
het MLP in zijn huidige vorm (op basis van de servicekwaliteit) positief gewaardeerd wordt door
kinderen met leesproblemen in de leeftijd van 8 tot en met 12 jaar. In deze paragraaf zullen ten
aanzien van de onderzoeksvragen (paragraaf 1.2.2) conclusies worden getrokken, waarna de
hoofdvraag van het onderzoek beantwoord kan worden.
Leesattitude
Om de leenintentie van MLP-materialen bij kinderen met leesproblemen te kunnen verklaren is
het onder meer belangrijk om te achterhalen wat de houding ten aanzien van lezen bij deze groep
kinderen is (Ramaut, 1994; Stalpers, 2002b). De onderzoeksvraag die hierbij centraal staat is of
de doelgroep van het MLP leesplezier ervaart. Op basis van de resultaten uit hoofdstuk 4 kan
geconcludeerd worden dat kinderen die leesproblemen ervaren met een gemiddelde van 2,83 op
een vierpuntsschaal een redelijk positieve leesattitude toegedicht kan worden. Dit is in
overeenstemming met de resultaten uit het onderzoek van Roettger (1982), waarin gesteld wordt
dat kinderen met leesproblemen niet per definitie een negatieve leesattitude hoeven te hebben.
Uit het onderzoek dat gehouden is onder kinderen met leesproblemen in de leeftijd van 8 tot
en met 12 jaar komt naar voren dat het hebben van een positieve leesattitude een aantal oorzaken
heeft. Op de eerste plaats hangt het leesklimaat waarin de kinderen zich bevinden positief samen
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met de leeshouding. In gezinnen en op scholen waar veel aan leesbevordering gedaan wordt,
zullen kinderen een positievere leeshouding hebben. Het is echter zo dat de ouders en scholen
van kinderen met leesproblemen niet altijd zorgen voor een optimaal leesklimaat. Dit blijkt uit de
resultaten in hoofdstuk 4. Met een gemiddelde beoordeling van 2,32 op een vierpuntsschaal is er
nog voldoende ruimte om het leesklimaat voor kinderen met leesproblemen te verbeteren.
Een andere factor die van invloed is op de leeshouding van kinderen met leesproblemen, is
het vertrouwen dat zij hebben in de eigen leesvaardigheid. Kinderen met leesproblemen die
geloven dat ze doeltreffend en bekwaam zijn in lezen hebben een positievere leesattitude. Baker
en Wigfield (1999) kwamen in een eerder onderzoek tot een vergelijkbare conclusie. Stalpers
(2007) vult deze conclusie aan door te stellen dat vertrouwen in de eigen leesvaardigheid voor
een groot deel op school wordt gevormd. Ook scholen voor kinderen met leesproblemen kunnen
eraan bijdragen dat kinderen positiever oordelen over hun eigen leeshouding.
Om de leesattitude van kinderen met leesproblemen vast te kunnen stellen is er in het
onderzoek tot slot gevraagd naar het waargenomen risico, de selectievaardigheden en de
boekkennis van kinderen met leesproblemen. Op basis van de resultaten uit hoofdstuk 4 kan
geconcludeerd worden dat kinderen die minder waargenomen risico ervaren een grotere kans
hebben om een positieve leeshouding te ontwikkelen. Het feit dat de kinderen in het onderzoek
hebben aangegeven niet vaak een boek te kiezen dat (achteraf) toch saai blijkt te zijn zorgt
ervoor dat zij minder angst hebben om een verkeerd boek te kiezen en als gevolg hiervan
positiever oordelen over hun leeshouding. Een andere factor die van invloed is op de leeshouding
van kinderen met leesproblemen is de selectievaardigheid. Wanneer kinderen bij het kiezen van
leesmaterialen gebruik maken van goede bronnen, zoals het advies van ouders, het AVI-niveau,
of de tekst op de achterkant van een boek, zal er een positievere houding ten aanzien van lezen
ontstaan. Dit is niet geheel onlogisch gezien het feit dat ouders de meerwaarde van een goed
leesboek voor kinderen met leesproblemen vaak beter kunnen inschatten dan de kinderen zelf
(Smits & Braams, 2006). Kinderen met leesproblemen maken gemiddeld gezien iets meer
gebruik van goede bronnen (2,20) dan van zwakke bronnen (1,95). Het verband tussen het
gebruiken van zwakke bronnen en de leeshouding is echter niet significant, waardoor de
veronderstelling dat het gebruiken van zwakke bronnen leidt tot een negatievere leesattitude niet
ondersteund wordt. Als laatste is er gevraagd naar de boekkennis. Dit is achterhaald door te
vragen naar het aantal auteursnamen die kinderen met leesproblemen kunnen opnoemen. In
tegenstelling tot het onderzoek van Stalpers (2007) heeft het kennen van auteursnamen geen
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invloed op de leeshouding van kinderen met leesproblemen. Gemiddeld gezien konden de
kinderen 2,8 auteursnamen opnoemen. Een verklaring voor dit lage aantal zou kunnen zijn dat
jonge kinderen vaker de indruk van het boek onthouden en minder oog hebben voor de naam van
de schrijver.
Tevredenheid over het MLP
Naast het achterhalen van de leesattitude is er in het onderzoek tevens aan de kinderen gevraagd
om een tevredenheidsoordeel over het MLP te geven. De dimensies van servicekwaliteit, zoals
ingezet door de bibliotheken ter ondersteuning van het MLP, stonden hierin centraal.
De aspecten, ofwel de dimensies van servicekwaliteit, die bibliotheken gebruiken ter
ondersteuning van het MLP en die het tevredenheidsoordeel over het MLP beïnvloeden zijn:
affect of service (de rol van het personeel), library as place (de fysieke omgeving van de
bibliotheek) en information control (de toegankelijkheid en kwaliteit van de collectie). Op basis
van de resultaten uit hoofdstuk 4 kan geconcludeerd worden dat kinderen met leesproblemen erg
tevreden zijn over het MLP. Met een gemiddelde score van 3,76 op een vijfpuntsschaal geven de
kinderen aan het MLP erg positief te beoordelen.
De positieve beoordeling kent een aantal oorzaken. Het menselijk gedrag van het
bibliotheekpersoneel (affect of service) is één van deze oorzaken. Dit wil zeggen dat behulpzaam,
vriendelijk en personeel met voldoende kennis er volgens de resultaten van het onderzoek voor
zorgt dat kinderen met leesproblemen meer tevreden zijn over het MLP. Affect of service is
tevens het aspect van servicekwaliteit waarover de respondenten het meest tevreden zijn. Gesteld
kan worden dat kinderen met leesproblemen het bibliotheekpersoneel, dat betrokken is bij het
MLP, met een gemiddelde score van 3.2 op een vierpuntsschaal erg hoog waarderen. Kortom de
kinderen zijn erg tevreden over de kennis van het personeel en de manier waarop het
bibliotheekpersoneel met hen omgaat.
De fysieke omgeving van de bibliotheek (library as place) is een ander aspect van
servicekwaliteit dat beoordeeld is. Ook ten aanzien van dit aspect kan geconcludeerd worden dat
er een positieve samenhang is met het tevredenheidsoordeel over het MLP. Een goede sfeer,
bewegwijzering op en naar het MLP, en een in het oogspringende locatie zorgen ervoor dat
kinderen met leesproblemen meer tevreden zijn over het MLP. Kinderen met leesproblemen
beoordelen deze uitgangspunten van het MLP erg positief. De kinderen voelen zich op hun
gemak in het MLP en kunnen het MLP gemakkelijk vinden, waardoor zij meer tevreden zijn.
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Het laatste maar zeker niet het onbelangrijkste aspect van servicekwaliteit dat door kinderen met
leesproblemen is beoordeeld, is de toegankelijkheid en de kwaliteit van de collectie (information
control). De collectie van het MLP voldoet gezien de resultaten van het onderzoek aan beide
criteria. De resultaten sluiten hiermee aan bij de uitgangspunten van het MLP. Kinderen met
leesproblemen geven aan dat er genoeg variatie in de collectie van het MLP is en dat ook het
indelen van de materialen op onderwerp positief bijdraagt aan het tevredenheidsoordeel. Dit
oordeel komt tevens overeen met de bevindingen van Ladhari en Morales (2007). Zij geven in
hun onderzoek aan dat een kwalitatieve en goed toegankelijke collectie bij kan dragen aan een
positiever oordeel over de dienstverlening.
Leenintentie
De belangrijke hoofdvraag van het onderzoek is, zoals eerder beschreven, of het MLP in zijn
huidige vorm een positieve bijdrage levert aan de leenintentie van MLP-materialen. Nu de
conclusies met betrekking tot de leesattitude van kinderen met leesproblemen en het
tevredenheidsoordeel van deze kinderen over het MLP in de bibliotheek besproken zijn, kan de
relatie met leenintentie beschreven worden. De probleemstelling van het onderzoek zal hieronder
beantwoord worden: op basis van de resultaten uit het onderzoek kan geconcludeerd worden dat
een positieve leesattitude en een positief tevredenheidsoordeel over (de servicekwaliteit van) het
MLP, inderdaad een positieve invloed hebben op de leenintentie van MLP-materialen.
Allereerst heeft een positieve leesattitude bij kinderen met leesproblemen een positieve
invloed op de leenintentie van MLP-materialen. Kinderen met een positieve leesattitude zullen
vaker terugkomen en materialen uit het MLP lenen. Het is namelijk zo dat kinderen die meer
leesplezier ervaren, meer open staan om gebruik te maken van de diensten van de bibliotheek.
Kinderen die een negatieve leesattitude hebben zullen volgens het onderzoek eerder
bibliotheekontwijkend gedrag vertonen. Stalpers (2002b) onderkent in zijn onderzoek eveneens
de relatie tussen het ervaren van leesplezier en het wel of niet bezoeken van een bibliotheek. Uit
de resultaten is verder gebleken dat leenintentie ook voor een deel rechtstreeks beïnvloed kan
worden door het leesklimaat waarin kinderen met leesproblemen zich bevinden. Ouders of
basisscholen kunnen kinderen actief naar een MLP in de bibliotheek begeleiden en hen hiermee
min of meer ‘verplichten’ om gebruik te maken van het MLP. Hierdoor draagt ook het
leesklimaat bij aan de leenintentie van MLP-materialen. Dit laatste gebeurt geregeld op
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basisscholen in Tilburg waar kinderen tijdens het klassenbezoek aan de bibliotheek een boek
mogen lenen uit het MLP, om deze vervolgens op school of thuis te lezen.
Ook een positief tevredenheidsoordeel over het MLP draagt er tot slot aan bij dat kinderen
met leesproblemen positiever tegenover het lenen van MLP-materialen staan. Kinderen met
leesproblemen die aangeven tevreden te zijn over het MLP willen vaak nog een keer terugkomen
naar het MLP, en zijn eerder geneigd om boeken of andere materialen uit het MLP te lenen dan
kinderen die aangeven ontevreden te zijn. De kwaliteit van de dienstverlening blijkt dus evenals
in de onderzoeken van Stalpers (2007) en Weingand (2001) positief samen te hangen met het
bibliotheekgebruik. Uit de resultaten blijkt dat een positief oordeel over de fysieke omgeving van
de bibliotheek (library as place) en de toegankelijkheid en kwaliteit van de collectie
(information control) indirect (via het tevredenheidsoordeel over het MLP) zal leiden tot een
verhoogde leenintentie. Naar aanleiding van de onderzoeksresultaten kan geconcludeerd worden
dat het MLP naar tevredenheid van kinderen met leesproblemen wordt ingezet, waardoor deze
kinderen de intentie hebben om gebruik te maken van het MLP en de leesmaterialen die hier te
verkrijgen zijn. De hierboven beschreven verbanden worden weergegeven in figuur 4: het
getoetste en bewezen model van dit onderzoek.
Leesklimaat
Leesvaardigheid
Waargenomen risico
Leesattitude
Selectievaardigheid
goede bronnen

Leenintentie
MLP-materialen

Affect of service
(personeel)
Library as place
(fysieke omgeving)

Tevredenheidsoordeel MLP

(Plaats

Information control
((collectie)
Figuur 4: Getoetst en bewezen model van het MLP-onderzoek
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5.2 Aanbevelingen
Nu in de vorige paragraaf de conclusies van het onderzoek uitgebreid zijn besproken is het zaak
om de conclusies te vertalen naar concrete aanbevelingen voor de praktijk. Met name de
aanbevelingen over de aspecten van de servicekwaliteit van het MLP zijn hierin belangrijk, maar
ook de aanbevelingen met betrekking tot het leesplezier van kinderen met leesproblemen spelen
een belangrijke rol.
Aanbevelingen voor de praktijk
Bibliotheken moeten de medewerkers die betrokken zijn bij het MLP zoveel mogelijk de ruimte
geven om voldoende kennis en vaardigheden te (blijven) ontwikkelen. Kennis en vaardigheden
waarmee zij kinderen met leesproblemen van dienst kunnen zijn. Het is daarom aan te raden dat
ProBiblio in samenspraak met de bibliotheken geregeld cursussen of informatieavonden
organiseert. Meer kennis en betere vaardigheden van het bibliotheekpersoneel vergroten de kans
dat kinderen met leesproblemen naar tevredenheid geholpen worden. Het bibliotheekpersoneel
heeft in eerder onderzoek (bijlage 1) reeds aangegeven dat er nog voldoende ruimte is om de
communicatievaardigheden en de kennis van het MLP en de doelgroep te verbeteren.
De tweede aanbeveling gaat over een aantal uitgangspunten die kenmerkend zijn voor het
MLP. Zo zorgen sfeer en gezelligheid, de juiste bewegwijzering op en naar het MLP, en een in
het oogspringende locatie ervoor dat kinderen met leesproblemen meer tevreden zijn over de het
MLP. Het MLP draagt er op deze manier aan bij dat kinderen met leesproblemen graag naar de
bibliotheek komen. Het is daarom noodzakelijk dat de bibliotheken budget, tijd en ruimte
vrijmaken om het MLP optimaal in te richten. Kinderen geven in de open vragen van het
onderzoek aan dat sfeer en gezelligheid gecreëerd kunnen worden door bij het MLP een zithoek
met zitkussens te plaatsen en binnen het MLP gebruik gemaakt moet worden van vrolijke
kleuren. Daarnaast moet iedere bibliotheek ervoor zorgen dat de MLP-materialen op onderwerp
zijn ingedeeld, zodat kinderen met leesproblemen een bepaald boek beter kunnen vinden. Uit het
onderzoek laaggeletterdheid in de bibliotheek (bijlage 1) blijkt dat dit nu nog te weinig gebeurt,
terwijl kinderen aangeven dat het hen wel degelijk helpt bij het vinden van een boek.
De derde aanbeveling aan ProBiblio en de bibliotheken met een MLP betreft het actief
benaderen van ouders en basisscholen met informatie over de mogelijkheden van het MLP. De
actieve benadering van ouders en basisscholen zou kunnen gebeuren door middel van het
versturen van een persoonlijke brief. Hierin wordt dan uitgelegd dat ouders en basisscholen van
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kinderen met leesproblemen een positieve bijdrage kunnen leveren aan het leesplezier en het
succes van het MLP. Doordat de jonge doelgroep van het MLP soms niet zelfstandig naar de
bibliotheek wil of kan komen, zullen ouders en basisscholen de kinderen als het ware bij de hand
moeten pakken om ze op deze manier kennis te laten maken met het MLP.
De laatste aanbeveling gaat over het vertrouwen van kinderen met leesproblemen in hun eigen
leesvaardigheid. Meer vertrouwen in de eigen leesvaardigheid vergroot het leesplezier bij
kinderen met leesproblemen. Ouders en scholen kunnen het vertrouwen in leesvaardigheid
stimuleren. Ouders moeten kinderen stimuleren om boeken te lezen die ze begrijpen. Een boek
dat moeilijk te begrijpen is opzijleggen of omruilen is geen schande wanneer het niet voor
leesplezier zorgt. Daarnaast moeten scholen proberen om onderlinge vergelijkingen tussen
kinderen te voorkomen, zodat het vertrouwen van kinderen met leesproblemen geen deuk
oploopt wanneer zij het idee krijgen minder goed te zijn in lezen dan een klasgenoot.

5.3 Discussie
In de discussieparagraaf wordt beschreven wat de tekortkomingen van het onderzoek zijn en
worden er tevens suggesties voor vervolgonderzoek gedaan.
De eerste beperking van het onderzoek is dat de dimensies van servicekwaliteit voor ‘maar’
zes verschillende MLP’s zijn onderzocht. Momenteel zijn er in heel Nederland meer dan 500
MLP’s. Vanwege de korte periode waarin het onderzoek is uitgevoerd, is het niet mogelijk
gebleken om meer bibliotheken met een MLP in het onderzoek mee te nemen. De planning van
de groepsbezoeken van basisscholen aan het MLP in de onderzoeksperiode is van invloed
geweest op het beperkt aantal onderzochte MLP’s. Een andere beperking die samenhangt met de
eerder genoemde beperking, is de manier waarop de gegevens voor het onderzoek zijn verzameld.
Doordat er gebruik is gemaakt van basisscholen die direct beschikbaar waren voor het onderzoek
heeft de steekproeftrekking plaatsgevonden middels de zogeheten convenience sampling
methode. Voor de generaliseerbaarheid van de onderzoeksresultaten is het echter beter om
gebruik te maken van toevalssteekproeven, zoals een enkelvoudige aselecte steekproef. In een
enkelvoudige aselecte steekproef heeft elk element uit de onderzoekspopulatie een even grote
kans om in de steekproef terecht te komen en dat is bij een convenience sample niet het geval.
Gezien de omstandigheden volstaat een convenience sample binnen dit onderzoek echter wel.
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De derde beperking van het onderzoek is dat er bij het vaststellen van de leesattitude bij kinderen
met leesproblemen geen gebruik gemaakt kon worden van een 0-meting. De conclusie ten
aanzien van leesattitude en de leenintentie van MLP-materialen is in het onderzoek dan ook met
de bijbehorende zorgvuldigheid besproken.
Suggesties voor vervolgonderzoek
In toekomstig onderzoek zou gekeken kunnen worden of de leesattitude van kinderen met
leesproblemen verschilt tussen kinderen die enerzijds wel geregeld een MLP bezoeken en
kinderen die anderzijds nog nooit een MLP hebben bezocht. Aangezien er vooraf geen 0-meting
heeft plaatsgevonden kon dit verschil nu niet aangetoond worden in dit onderzoek.
Gezien het feit dat de data van het onderzoek op een enkel tijdsmoment is verkregen
(tijdsperiode van vier weken) kan er in de toekomst aanvullend onderzoek worden uitgevoerd om
te bepalen of de resultaten die verkregen zijn in dit onderzoek stabiel zijn. Een zogeheten
longitudinal studie is hierbij aan te bevelen. Hierin worden de relaties tussen dezelfde variabelen
over meerdere perioden in kaart gebracht (Bryman, 2008).
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