
Baby’s in de 
bibliotheek 
Vragen …en antwoorden!

Dit document is een uitwerking van 
de Q&A die is gehouden in februari 

2021. Eerder verscheen al de 
handreiking ‘Baby’s in de 

Bibliotheek’- speels in contact 
met je baby. 
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                                                                                                                                      Impressie van de Babybieb:

De bijeenkomst bestaat uit 3 onderdelen; 
oriëntatie/introductie – uitvoering – afsluiting.
Deze krijgen hun invulling met behulp van 
een format*.

*zie bijlagen voor het format en beschrijving 
van het verloop.

Er zijn inmiddels 10 verschillende themabakken 
(Curver) uitgewerkt. In een themabak zitten: 
∂ 15 stoffen boekjes
∂ 15 boekfiguurtjes (knuffels)
∂ 15 bijpassende voorwerpen (lintjes, 
    balletjes, bellenblaas, etc)
∂ Gelamineerde liedjes (A3)
∂  Het ontwerpplan / handleiding

Veel deelnemers weten het van andere 
ouders (mond-tot-mond), maar er wordt 
ook gepromoot op de website, de sociale 
kanalen en via flyers bij andere organisaties 
en instellingen (zoals het consultatiebureau).

HUIS73 kiest voor een doelgroep in de 
leeftijd van 4 mnd – 
totdat de kinderen gaan lopen.
Vanaf dat moment kunnen de kinderen 
deelnemen aan de dreumesbieb.

Wat je altijd nodig hebt:
∂ 4 mandjes (om de materialen in te doen)
∂ Trommeltje
∂ Klankschaal
∂ CD – playlist
∂ Een handpop
∂ Verschoningsmat + doekjes + zakjes
∂ Emmer met deksel
∂ Een grote mat om samen op te 
    zitten/spelen
∂ Poster met aankondiging; “vandaag 
    is er weer babybieb 11.00-11.30 uur”
∂ Een waslijn met rompertjes (o.i.d.)
   om plaats in de bibliotheek te duiden

De toegang is vrij. Dit om de bijeenkomsten 
heel laagdrempelig te houden. De ouders 
krijgen bovendien nog een koffiebon om in 
de aangrenzende ruimte te besteden.

Hoe ziet 
een babybieb-

bijeenkomst 
eruit?

Welke 
materialen 

gebruik je tijdens 
een Babybieb-
bijeenkomst?

Waaruit 
bestaat het 

basismateriaal 
om een 

Babybieb 
te kunnen 

(vorm-)geven?

Wat 
is de 

entreeprijs?

Hoe weten de 
ouders van het 
bestaan van de 

Babybieb?

De BB vindt plaats op vaste momenten. 
Hier wordt niet vanaf geweken. Voor HUIS73 
betekent dat: om de week van 11:00 – 11:30 
uur, óók in de vakanties.

Wanneer vindt 
de Babybieb-
bijeenkomst 

plaats?

Voor welke 
doelgroep is 
de Babybieb 

precies?
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https://www.youtube.com/watch?v=ky5U3wtrOr0&feature=emb_logo


Question
                                                                                                                                      

Question
                                                                                                                                      Je werkt een thema uit met behulp van een 

ontwerpplan. Je neemt een stoffen babyboekje 
als basis en werkt activiteiten uit (niet meer 
dan 3) die passen bij de verschillende 
ontwikkelingsgebieden; de motorische, 
de taal- en spraakontwikkeling, de sociaal 
-emotionele, de cognitieve, de zintuigelijke 
en de persoonlijkheidsontwikkeling.

De boekjes die gekozen worden, zijn veelal van 
stof of plastic (badboekjes). Knisperboekjes of 
boekjes met een spiegeltje zijn ook aan te raden. 
Boekjes met populaire figuren, zijn populair. 
Ouders herkennen deze en hebben er wellicht 
zelf herinneringen aan. Denk aan Nijntje, Kikker, 
Dikkie Dik, etc maar ook aan zwart-wit boekjes 
en boekjes over de seizoenen (bijvoorbeeld: 
Kerstmis – ISBN: 978902576930)

• Motorische (lichamelijke) ontwikkeling: veel      
   gebaren tijdens liedjes en lezen en activiteit    
   kruipen/rollen met andere kinderen.
• Taalontwikkeling: praten, zingen, kletsen,   
   lezen, woordenschat en de klanken in           
   liedjes zoals ooo, sss en mmm zijn 
   duidelijke klanken om de spraak-
   ontwikkeling te stimuleren (mondmotoriek)
• Sociaal-emotionele ontwikkeling: interactie    
   tussen de kinderen.  Kijken naar elkaar, 
   lachen, huilen, speeltje afpakken, reageren,    
   etc. 
• Cognitieve en zintuigelijke ontwikkeling.    
   Ontdekken is belangrijk; verschillende 
   materialen en structuren. Kiekeboe-spel.
• Persoonlijkheidsontwikkeling: ontdekken    
   met spiegel, mimiek, nadoen, etc

Loulou & Lou

Zoek op spotify naar muziek voor baby’s of 
Klassieke muziek voor baby’s;

Let op: als je liedjes via You Tube afspeelt, 
kan er reclame tussendoor komen.
Via spoitfy kun je de muziek gemakkelijk op 
herhalen zetten. Zo word je niet verrast.

Hoe werk 
je een 

thema uit?

Heb je 
tips voor 

babyboekjes?

Kun je 
voorbeelden 

geven van 
activiteiten 

die passen bij de 
ontwikkelings-

gebieden?

Heb je tips 
v.w.b. 

de muziek?

Answer
                                                                                                                                      

Answer
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https://open.spotify.com/album/3wPZukkequPwENYQGHulTR?si=ubBmS2ZIRoKattP8414ZqA 
https://open.spotify.com/album/7KnHJPMorxR39G4cUHSkXs?si=me-Ebag7TAm1rBxqxDAgtQ
https://open.spotify.com/playlist/2gmnRgLAz96WlPwU6hmq8r?si=C-xzdTQRS2idQNoZsqEtfg


Question
                                                                                                                                      

Question
                                                                                                                                      Dat ligt helemaal aan de situatie. Is het een 

klein groepje en is het niet storend maar 
draagt het juist bij? Laat het dan maar 
gebeuren. Is het storend voor het verloop van 
de activiteiten of voor het welbevinden van de 
baby’s? Vraag de ouders dan vriendelijk om 
het gesprek later –met een kopje koffie- 
voort te zetten.

Deze ouders worden vaak actief benaderd 
tijdens een taalcafé of op het consultatiebureau 
(bijvoorbeeld door de BoekStart Coach). 
Daarnaast hangen er natuurlijk posters en 
wordt er gepromoot via de online kanalen. 
Ook wordt er weleens een tolk ingeschakeld om 
ouders te informeren in de eigen taal.

Je kunt ervoor kiezen om iemand 
als coördinator aan te wijzen maar je kunt het 
ook heel goed samen oppakken met een aantal 
collega’s. Het is fijn en handig om de BoekStart 
Coach te betrekken maar je hoeft niet perse 
BS Coach te zijn. Voor de voorbereiding en 
uitvoering werd in het begin 1,5 uur gerekend 
(per persoon, per bijeenkomst, per locatie).

Maak hier afspraken over. Willen ze een foto 
maken? Kies daar dan een momentje voor 
(voorafgaand of ná de activiteit). Geef verder 
aan dat het fijn is als de aandacht even 
helemaal naar hun kindje gaat.

Er worden babypakketjes aangeboden via de 
uitleenservice. In het pakketje zit een boekje, 
een knuffeltje,  een voorwerp en een A4’tje 
met een uitwerking voor de ouders. 

Blijf rustig, ga eventueel zachter praten. 
Zingen helpt heel vaak! 
Bedenk: de activiteit hoeft niet koste wat 
het kost te gaan zoals gepland. Sla gerust 
een activiteit over of herhaal er juist eentje 
als je merkt dat het aanslaat.

Wat doe je als 
de ouders kletsen 

tussendoor?

Hoe bereik 
je anderstalige 

ouders?

Wat doe je als 
ouders met 
hun telefoon 
bezig zijn?

Wat doe 
je tijdens 
Corona?

Wat doe je 
als de baby’s 

huilen?

Hoe is het 
georganiseerd?

Answer
                                                                                                                                      

Answer
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Question
                                                                                                                                      

Question
                                                                                                                                      

Ongeveer 500,= per thema per bak. De Dreumesbieb kan vanaf dat het kind gaat 
lopen. Het sluit dan prachtig aan op de 
Babybieb (van 4 maanden – lopen). Ook qua 
tijdstip kun je de Dreumesbieb laten aansluiten; 
doe dit dan voorafgaand aan de Babybieb (i.v.m. 
slaaptijden van de baby’s). Op deze manier kun 
je de kratten van de Babybieb gebruiken en 
aanvullen met wat uitdagender materiaal, zoals 
een kruiptunnel of losse platen uit het boek die 
samen het verhaal vertellen. Een ander voordeel 
is, dat de thema’s bekend en vertrouwd zijn.
Belangrijk is dat er wat meer bewegings-
activiteiten worden toegevoegd, zoals stappen, 
kruipen, rollen. Op deze manier maak je het 
direct actiever en interessanter voor de dreumes 
en groeien de activiteiten mee met de 
ontwikkelingen van het kind. 

Bekijk ook de handreiking ‘Baby’s in de 
Bibliotheek’- speels in contact met je baby. 

Ja. 10 is ideaal maar je kunt wel tot 12 gaan. 
Een minimum wordt niet gehanteerd, omdat 
continuïteit heel belangrijk gevonden wordt.

Hoeveel kost 
het om een 

themabak samen 
te stellen? Een mogelijk 

vervolg op de 
Babybieb, is de 
Dreumesbieb. 
Hoe ziet zo’n 
bijeenkomst 

eruit?
Is er een 

maximaal 
aantal 

deelnemers? 

Meer weten?

Answer
                                                                                                                                      

Answer
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Fase

                                                                                                                                      

Thema:
Bedenker:
Gebruikt boek:

Duur activiteit:
Datum:

(Leer)activiteit

                                                                                                                                      

Werkvorm

                                                                                                                                      

Materialen

                                                                                                                                      Oriëntatie/introductie
5-10 minuten

Uitvoering

Afsluiting

Welkom/voorstelrondje
Uitleggen: doel en verloop 
babybieb
Doel: Belang van 
vroeg starten met lezen
Zingen: Goedemorgen

Boekje tonen/bespreken
Activiteiten volgen 

Zingen het liedje dag, 
dag en zwaaien elkaar uit.
Afronden/ boeken tips/ 
koffiebon

Vb. Interactievorm, 
spelvorm

Vb. Interactievorm, 
spelvorm

Vb. Interactievorm

Bijlage 1: 
FORMAT

Ontwerpplan 
BabyBiEB 

Werkvormen:
Instructievormen
Interactievormen
Opdrachtvormen
Samenwerkingsvormen
Spelvormen
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Start:
Wanneer ouders binnenkomen ligt er een grote 
babymat op de grond met de stoffen boekjes, 
staat er een rustig muziekje aan, hangt er een 
waslijn met rompertjes, hangen de liedjes aan 
de wand en staan de materialen in mandjes klaar. 
Ook staat er op de kast/tafel een aantal leuke 
nieuwe babyboekjes, ter inspiratie.
Ouders kunnen 10 minuten van te naar binnen 
en alvast (zonder schoenen) plaats nemen 
op de speelmat.

Introductie:
Welkom: We starten altijd met de gong (3x) en 
dan een kort voorstelrondje (naam en leeftijd 
kind en eerste keer babybieb wel/niet)
Uitleg babybieb: Dan leggen we ouders uit waar 
de babybieb voor is bedoeld; het belang van het 
vroeg beginnen met voorlezen. We vertellen 
ouders dat ze altijd hun kindje moeten volgen. 
Wordt een kindje onrustig omdat hij/zij trek heeft, 
vieze luier of moe is dan is het mogelijk om te 
voeden, verschonen en anders lekker naar 
huis laten gaan om te gaan slapen. 
‘Nee-woorden’ proberen we te vermijden.

We hebben altijd een boekje centraal staan 
en combineren dit met leuke bijpassende liedjes 
en activiteiten. 

Uitvoering: 
We starten met het boekje. Bekijken en benoemen 
wat we zien. 
Boekjes worden verzameld (soms door de 
wat grotere baby’s die net kunnen stappen). 
Daarna volgt een nieuwe activiteit met nieuw 
spelmateriaal.
Ruim tussendoor altijd de materialen op om weer 
opnieuw de kinderen uit te dagen/enthousiast te 
maken voor de volgende activiteit.
Liedjes zingen wordt zeer gewaardeerd, herhalen 
is fijn voor baby en ouder. Vaak zingen ouders 
gemakkelijker mee wanneer ze het liedje vaker 
hebben gehoord. Gebruik vertrouwde melodieën 
en maak daar een passende tekst op. 
We hebben gemiddeld zo’n 3 verschillende
activiteiten gecombineerd met een liedje/
gedichtje. De liedjes passen we aan op het 
thema op bekende melodietjes. 

Afsluiting:
Wanneer de babybieb is afgelopen, zeggen we 
ieder kindje bij voorkeur persoonlijk gedag. Als 
er teveel kinderen aanwezig zijn, zingen we ‘dag 
jongens en meisjes’. Het ‘dag, dag liedje’ wordt 
ook gezongen bij de dreumesbieb en het peuter 
en kleuter voorlezen, net als De Voorleestrom. 
Dit zorgt voor herkenning en voelt naar verloop 
van tijd vertrouwd. 
 

Bijlage 2: 
Verloop 
van een 

bijeenkomst
 bij HUIS73
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∂ Babymat  

∂ Klankschaal 

∂ Klankschaal stokje (kan ook een gewoon trommelstokje zijn)

∂ trommel (voorleestrom) dreumesbieb maar ook erg leuk om mee 
   te spelen met de babybieb 

∂ 4x opbergmandje naar eigen keuze. Bij Hema, bij Blokker of via Bol.com 

∂ Verzorgingskussen 

∂ Emmer met deksel 

∂ Rompertjes voor waslijn: Bijvoorbeeld bij Zeeman of Hema

∂ Bak voor een babybieb-thema 

Bijlage 3: 
tips voor het 

verkrijgen van 
materiaal

Materialen zijn o.a. te bestellen bij:
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https://www.kidzimpulz.nl/speelkleed-pasteloranje.html?id=221114707
https://www.bol.com/nl/p/klankschaal-ohm-9-10-cm-250-300-g/9200000069786404/?bltgh=tLUbmnSwaelav1Iy81RKrw.2_41.58.ProductTitle
https://www.bol.com/nl/p/klankschaal-stick-met-zwart-suede-20x4-a-200-hout-suede-zwart-m/9200000069785692/?bltg=itm_event%3Dclick%26mmt_id%3DYCJ9QFwu73EClBOkWvJc2gAAAqw%26slt_type%3Drecommendations%26pg_nm%3Dpdp%26slt_id%3Dprd_reco%26slt_nm%3Dproduct_recommendations%26slt_pos%3DC1%26slt_owner%3Dccs%26itm_type%3Dproduct%26itm_lp%3D9%26itm_id%3D9200000069785692&bltgh=ggHksxpeL0EipuM3Fm1O8A.2_9_10.19.ProductImage  
https://www.bol.com/nl/p/trommel-met-natuurvel-aan-beide-zijden/9200000036430874/?bltgh=jzy3328BVV17ALgojzNE0Q.2_32.40.ProductImage
https://www.prenatal.nl/bad-en-verzorging/badderen/aankleedkussens-en-hoezen/prenatal-aankleedkussen-344400.html?utm_source=google&utm_medium=shopping&utm_campaign=surfaces&utm_content=gratis_google_shopping_clicks&gclid=EAIaIQobChMImJuUzuXc7gIVT4ODBx2hDg1FEAQYASABEgIYWvD_BwE
https://www.bol.com/nl/p/1x-afsluitbare-emmers-met-deksel-15-liter-zilver-afval-scheiden-afvalemmer-vuilnisemmer-schoonmaken-reinigen-wasemmer/9300000009337334/?bltgh=tc4Bz7EVwKdOuuVtDexDbw.2_32.34.ProductImage
https://www.fonq.nl/product/curver-superbox-57-l/26792
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