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‘Jongeren verlaten massaal de bibliotheek. Het is

moeilijk hen te prikkelen’, verzuchten veel biblio-

theken. Maar in Ede, Meppel en Heerhugowaard

zuchtten ze niet en gingen ze aan de slag met

Woebie!, Kuifje en een jongerendebat: ‘Activiteiten

organiseren doe je er niet bij, het ís je werk’.

Jeugd en jongeren in beeld

Hoe bereik je 800 kinderen uit groep 2? De

afdeling cultuureducatie van de Bibliotheek

Ede ontwikkelde een product waarmee dit

lukte. Onder de naam Woebie!, naar het

gelijknamige prentenboek Woebie maakt
muziek, is een educatief programma voor

kleuters ontwikkeld. Woebie! bestaat uit

een tentoonstelling, een leenpakket vorm-

boeken met lesbrief, een poster, een kleur-

plaat, een vertelkastje en een klassikaal

bezoek van de kleuters aan de bibliotheek.

Tijdens dit bezoek worden vormboeken

bekeken en krijgen de kinderen een filmpje

te zien. De bezoekertjes voeren opdrachten

uit, spelen een emotie- en een memorie-

spel, bespelen zelf muziekinstrumenten en

knutselen een zelfmaakboekje.

Mariet van Ouwerkerk van de Bibliotheek

Ede vertelt dat de afdeling cultuureducatie

zelf de educatieve tentoonstelling gemaakt

heeft. ‘Het is de bedoeling dat we ieder

voorjaar een expositie voor basisscholen

maken. We hebben gekozen voor groep 2

omdat we groep 3 en 6 al via klassen-

bezoeken in de bibliotheek krijgen.’

Woebie! is ontwikkeld in nauwe samen-

werking met het schrijverskoppel Arnold de

Hartog en Mies Strelitskie. Zij gaven toe-

stemming om de illustraties te gebruiken en

leverden het materiaal voor het vertelkastje

en de opdrachten. Van Ouwerkerk: ‘Ik was

op zoek naar een illustrator en kwam toe-

vallig bij De Hartog uit. Zijn vrouw had net

het boekje Woebie maakt muziek geschre-

ven. Ik vond het erg geschikt voor ons

project en zij wilden graag meedoen.’

Als voorbereiding op het bibliotheekbezoek,

dat ongeveer een uur duurt, ontvangen de

scholen een leenpakket met vijf vorm- en

pop-upboeken, een poster, kleurplaten en

een lesbrief met informatie over de tentoon-

stelling. De kleuters komen daardoor goed

voorbereid op bezoek. In de bibliotheek

krijgen de kinderen het Woebie-verhaal via

een Japans vertelkastje voorgelezen, daarna

gaan ze in groepjes van 5 opdrachten uit-

voeren en bekijken ze de boekentafel met

vormboeken. Er wordt uitgelegd hoe een

boek gemaakt wordt en ze gaan daarna zelf

een voelboek vouwen. Deze opdracht kan

later op school afgemaakt worden. ‘De

kinderen, ouders en docenten waren erg

enthousiast over het project’, aldus Van

Ouwerkerk. ‘De kleuters vonden het vertel-

kastje prachtig, maar de topper was het zelf

mogen bespelen van de muziekinstrumen-

ten. Daar kregen ze geen genoeg van.’

Woebie! is gratis aangeboden aan 65 basis-

scholen in de regio en 33 groepen 2 schre-

ven zich in: ‘Vooral scholen uit de kern Ede,

scholen uit de buitendorpen hebben te ma-

ken met vervoersproblemen. Het is voor hen

lastiger om naar de bibliotheek te komen.

Het vervoer komt meestal op de ouders

neer’, aldus Ouwerkerk. ‘Er was ook een

zmlk-school bij, die was erg enthousiast.’ In

totaal deden 800 kinderen mee aan het

project. ‘Dan heb je echt een groot deel van

de doelgroep binnengehaald. We vroegen

de kinderen of ze al eens eerder in de biblio-

theek waren geweest. en 80 tot 90% van

deze 5/6-jarigen bleek al lid te zijn.’

Van Ouwerkerk benadrukt het voordeel van

samenwerking binnen Cultura Ede: een cen-

trum voor culturele ontwikkeling, ontmoe-

ting en vrijetijdsbesteding, waarin de biblio-

theek en cultuurinstellingen participeren:

muziek, beeldend, drama, dans en theater.

‘Wij waren voor dit product echt “Cultura-

breed” bezig. De afdeling cultuureducatie

van de bibliotheek heeft het project ontwik-

keld, uitgezet in het onderwijs en uitge-

voerd. We konden via de afdeling muziek

heel gemakkelijk aan de muziekinstrumen-

ten komen. We hadden een dwarsfluit, een

kleine tuba, een klarinet, schuiftrompet,

een viool, een harp en een enorme tuba.

Vooral die tuba maakte veel indruk op de

kinderen: het instrument was groter en

zwaarder dan zijzelf!’ Woebie! is bruikbaar

in andere bibliotheken in Nederland en

België en kan in overleg overgenomen

worden via Cultura Ede.
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