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JEUGD & JONGEREN

Peuteruurtjes

Pop-up bieb Hoessenbosch festival

Scoor een Boek

B/Slash leesproject ROC

Leesmiljonairsfeest

Jeugddictee

Jongerendebat klimaat

VOLWASSENEN

Weekend van de Wetenschap

Zomerse Ontmoetingen

Monumentendagen

NEXT lezingen

BIJZONDER IN 2019 LEES!

De effecten van diep lezen reiken verder dan 

leesvaardigheid. Lezen is ook van belang voor 

socialisatie. Door middel van verhalen, hetzij fictie 

hetzij non-fictie, kunnen jongeren worden

ingewijd in de tradities, cultuur en ideeën van 

volkeren en landen. Zo reflecteren lezers op 

zichzelf en de wereld. Ook heeft lezen invloed op 

de persoonsvorming. Het vergroot het vermogen 

om je in te leven in anderen. Wie fictie leest kent 

minder vooroordelen. Lezen kan leiden tot

reflectie op je eigen positie in de samenleving. 

Lezen draagt daarmee bij aan de drie doel-

domeinen van het onderwijs: 

kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming.

Uit: Lees! een oproep tot een leesoffensief



VERDIEP

VERWONDER

DE BIBLIOTHEEK

verruimt je blik,

geeft talent

de ruimte,

verbindt mensen,

deelt kennis

en ervaringen.

Totaal aantal inwoners: 91.914 

Openingstijden:
• Oss (46-49 uur per week open)
• Berghem (13,5 uur per week open)
• Lith (14 uur per week open)
• Ravenstein (23,5 uur per week open)
• Bibliotheken in 8 basisscholen in Oss,
 Herpen en Megen (dBOS)

Medewerkers:
 17,55 fte Bibliotheek en 1,72 fte voor
 Stadsarchief Oss (excl. gedetacheerden)
 79 vrijwilligers

KOM OOK

KENNISMAKEN

BIBLIOTHEKEN 

IN DE GEMEENTE

OSS

DIGITALE BIBLIOTHEEK

28.000
e-books

31.566
e-books uitleningen

in de NOBB

11.445 
ontvangers van de nieuwsbrief

(NOBB 36.484)

195.184
unieke websitebezoeken

in de NOBB

184.107
paginaweergaven

TrefhetinOss.nl

KERNCIJFERS

711 activiteiten
23.267 deelnemers

161 samenwerkingspartners

299.155 uitleningen (NOBB 1.024.510)
135.810 materialen (NOBB 417.824)

JEUGD EN JONGEREN

LEESBEVORDERING
9 verschillende activiteiten, groepsbezoeken, 
workshops en projecten met 2.364 peuters en 
kleuters
45 verschillende activiteiten, groepsbezoeken, 
workshops en projecten met 5.825 basisscholieren 
(o.a. Rode Draad, OKVO)
10 verschillende activiteiten (Literaire middagen, 
voorleeswedstrijd, project B/Slash, groepsbezoeken) 
voor 755 jongeren

MEDIAWIJSHEID
18 verschillende projecten en activiteiten met
2.995 basisscholieren

KENNISONTWIKKELING
EN INFORMATIEVE VAARDIGHEDEN
5 verschillende activiteiten en workshops voor
1.102 kinderen

VOLWASSENEN

LAAGGELETTERDHEID & BASISVAARDIGHEDEN
14 verschillende activiteiten, rondleidingen, 
workshops voor 651 deelnemers

LEZEN & LITERATUUR
6 verschillende activiteiten, bijeenkomsten met 
287 deelnemers

KENNIS & INFORMATIE
17 verschillende activiteiten, lezingen, workshops 
voor 1.685 deelnemers

KUNST & CULTUUR
6 verschillende activiteiten, lezingen, tentoon-
stellingen voor 6.668 deelnemers

ONTMOETING & DEBAT
11 verschillende bijeenkomsten met 935
deelnemers

BEZOEKERS EN LEDEN

120.962 bezoekers stadsbibliotheek
(gemiddeld 2326 per week)

16.270 bezoekers Berghem, 8.866 bezoekers Lith,
15.985 bezoekers Ravenstein

13.131 leden (NOBB 41.837)
7.777 leden tot 18 jaar (NOBB 27.080)

5.354 leden vanaf 18 jaar (NOBB 14.757)

ERFGOED: Stadsarchief Oss

FOTOCOLLECTIES
 Daan Scholte, Paul van der Werff,

Ruud Rogier en Leo van den Bergh

ONLINE DATABANK
met bijna 500.000 bestanden:

lokale kranten, foto’s, ansichtkaarten

Bijzonder in 2019
Educatief project rondom het Zwaard van Oss;
Landelijke nominatie Oss voor Gemeentelijke 

Erfgoedprijs; Stadstocht met acteurs thema 
archeologie voor 32 groepen 6; Spaaractie

Historisch Oss met Jumbo supermarkt;
Tentoonstellingen en fotoboekjes over

55 jaor Openbare carnaval,
’t Gengske,75 jaar Bevrijding,

Mens & Maas,
Monumentale Poëzie 

Ontwerp en vormgeving: 2VORM


