
Je gaat met SPOENK* 
naar FORUM-

Groningen en de 
Kinderbiënnale in het 

Groninger Museum
& 22 biebexperts 

Pak die broodnodige 
dosis inspiratie voor je 
interactieve biebvloer 

0-12.

11 november 2021 



buschauffeuse Ilona + 
mocktail meisje Aniek + 
podcastqueen Maike + 
kunstenares Chantal +
letterenfonds Marlies  



Introductie & rondleiding 
FORUM Groningen



KINDER 
BIENNALE 
GRONINGER 
MUSEUM



SUSAN KOOLE – AANZET 
‘ik was me vooral aan het verwonderen’



JACKIE VAN DIJK – BIBLIOTHEEK GOUDA
‘met SPOENK ontploft je hoofd weer van de nieuwe ideeën’



MIRANDA CORBIÈRE, expert 100 talenten 
Als creatieve verwerking van een Spoenkalicious day heb ik een 
videootje gemaakt die je met de busverstekelingen kunt delen:

https://spark.adobe.com/video/KaSxXef9jh6fN


SANDRA HILLEBRAND, BIBLIOTHEEK IJMOND-NOORD 
Ik ben niet creatief bezig geweest met waartoe de dag me 
geïnspireerd heeft. Ik heb in het bos gewandeld, gepuzzeld, 
onkruid gewied en het Sinterklaasjournaal gekeken, hier 2 foto’s 
van FORUM en KinderBiennale. 



MARISKA BREMEN, WEST-FRIESE BIBLIOTHEKEN



MAIKE VAN PELT, PROBIBLIO
Linkjes nav Maike’s Podcastpotpurri

• de Spotify luisterlijst: SPOENK* Podcast top 15 voor jeugdbiebexperts

• De top 10 meest beluisterde kinderpodcasts van oktober 2021

• 3 educatieve podcasts met lesbrieven  voor het vergroten van leesplezier

• Blueprint Podcast pagina van de KB: Podcasts | online Bibliotheek met 

podcasts over boeken, podcast van bibliotheken, boekenpodcast voor 

kinderen en jongeren

• Probiblio Lab out of the box Lesbrief voor vo/mbo: maak een boektrailer 

podcast

• Communicatietoolkit voor bibliotheken: Podcast ‘Media Ouders’ | Probiblio

Silent disco headphones verhuur: De Silent Disco-apparatuur van SoloSounds -
SoloSounds of www.silentdisco.nl

https://open.spotify.com/playlist/3A4c3UP55hlN5Q6iBA2nRG?si=PNvaLrTSRv-GFDWNAUyhYA&nd=1
https://kinderpodcasts.nl/de-top-10-meest-beluisterde-kinderpodcasts-van-oktober-2021/
https://probibliotld-my.sharepoint.com/personal/mvpelt_probiblio_nl/Documents/Algemeen/3%20educatieve%20podcasts%20voor%20het%20vergroten%20van%20leesplezier
https://www.onlinebibliotheek.nl/inspiratie/podcasts.html
https://www.probiblio.nl/producten/digitale-geletterdheid/voortgezet-onderwijs-dg/lab-out-of-the-box-digitale-lesbrieven
https://www.probiblio.nl/producten/marketing/strategie/podcast-media-ouders
https://solosounds.nl/apparatuur-silent-disco/
http://www.silentdisco.nl/


PATRICIA VAN WAAS, BIBLIOTHEEK GOUDA 
Deze 2 items hebben toch wel weer de meeste 
radertjes aan het werk gezet. Bijzonder om 
met een gezonde jaloezie naar het forum te 
kunnen kijken. Niet reëel omdat te willen maar 
toch weer ideeën opgedaan.



▪ objecten en tentoonstellingen laten rouleren, personeel uitwisselen koppelen aan programmering delen. 
▪ Hoe leuk zou het zijn als de Boekenberg een voorleesmarathon in Utrecht kan mee organiseren en Utrecht een 
succesprogramma aan de Boekenberg? 
▪ programmering delen lijkt me heel goed. Zo'n goede aanpak vanuit het Forum met de jongeren is ook echt een 
goed voorbeeld om met elkaar te delen. En personeel uitwisselen triggert me wel erg, wat zou dat mooi zijn als we 
veel meer van en met elkaar kunnen delen en leren! ▪ De podcast en de manier van luisteren in de bus vond ik 
echt heel leuk / verrassend en daar zou naar mijn idee best iets meer mee gedaan kunnen worden. Verder ben ik 
benieuwd hoe Utrecht het programma Kinderjury verder gaat uitwerken. ▪ Bijzondere inrichting en toevoegingen 
in het interieur van de bieb ▪ Roulerend festival voor jongeren ▪ Ja personeel uitwisselen voor een week!!! ▪ De 
digitale interactieve kunstwerken en muur op de jeugdafdeling vond ik heel tof. Ik zie er in onze bibliotheek nu 
geen plek voor, maar wie weet na de verbouwing van de centrale wel. ▪ Sowieso goed om ook samen met 
kinderen/jongeren zelf aan de slag te gaan; waar worden zij blij van? ▪ tentoonstellingen rouleren is lastig maar kan 
heel gaaf zijn programmering moeten we op diverse onderdelen blijven delen. ▪ Via Probiblio met digitale 
geletterdheid gebeuren er al mooie dingen. ▪ Darius van VRSpace heeft weer veel toffe dingen uitgewerkt in 
Gouda (2e etage in de CF volgend najaar klaar, hier komt samenwerking en elkaar inspireren met vallen en opstaan 
regelmatig op de agenda) ▪ inrichting van jeugdafdeling moet blijvend aandacht krijgen als verblijfsplek voor de 
jeugd / jongeren ▪ Ik denk programmering delen! Je kunt als programmeur niet altijd groot uitpakken met nieuwe 
ideeën, altijd pieken, hoe graag we dat ook zouden willen. ▪ Als we mooie projecten kunnen delen om in te zetten in 
de eigen programmering heb je meer tijd om nieuwe spannende plannen op te pakken. ▪ Programmering delen is 
een goeie. ▪ Vind het ook leuk om nieuwe inspirerende inrichtingen te zien! ▪ Ik denk dat een rondreizende 
tentoonstelling gemaakt door kinderen en kunstenaars een mooi begin zou zijn, vooral als op de biebvloeren 
kinderen n.a.v. de tentoonstelling zelf ook kunst mogen maken. Elk kunstwerk vertelt meerdere verhalen. Het 
verhaal van de maker, het kunstwerk an sich, de reflectie van de toeschouwer. Een kunstwerk heeft dus veel 
overeenkomsten met een boek. ▪ Een programma opzetten samen met een school? ▪ Objecten delen ▪ format om 
jongeren aan te spreken en te betrekken. ▪ Ik denk in eerste instantie aan het rouleren van tentoonstellingen. Zoals 
nu het plan is met de interactieve 'Pluk in vele talen'- tentoonstelling, die Probiblio en het Letterenfonds aan het 
uitwerken/opzetten zijn. ▪ Rondreizende tentoonstellingen ▪ landelijke groep jongeren met programmering die alle 
biebs langsgaan.

Welke elementen moeten we samen / met welke partners gaan 
uitwerken? 

▪ Laten rouleren van: 
programmering –
tentoonstellingen –
objecten – personeel

▪ Inspiratie voor 
inrichting 
jeugd/jongerenvloeren

▪ Kinderen/ jongeren / 
kunstenaars laten 
programmeren 

▪ Experimenteren met 
multimedia zoals 
podcasting als vitaal 
programma onderdeel  



HOE BRENG JIJ MEER SPOENK* OP JE 
BIEBVLOER IN 2022?! 
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WORDT VERVOLGD


