
ICT

Het bibliotheeklandschap is de laatste jaren aanzienlijk veranderd. 

Losse vestigingen zijn opgegaan in een netwerk van bibliotheken 

en de focus is veel meer op de klant komen te liggen. Bibliotheken 

hebben hun organisatie op basis van deze ontwikkelingen moeten 

aanpassen. Wat heeft dit voor gevolgen voor de  binnen uw  

organisatie? Onze adviseurs  denken hierover graag met u mee. 

Hoe sluit mijn lokale -infrastruc -

tuur aan op de landelijke digitale 

bibliotheek? Kan ik besparen op  

kosten? Worden mijn systemen opti -

maal gebruikt en zijn ze up-to-date? 

Hoe kan automatisering bijdragen aan  

kennisdeling binnen onze organisatie?  

Hoe genereren we de juiste stuur -

informatie? Als u weet waar u naar 

toe wilt, zijn deze vragen relatief 

 eenvoudig te beantwoorden. Een over -

koepelend informatiebeleid biedt 

uitkomst.

Onze breed georiënteerde adviseurs 

ondersteunen u bij de formulering en  

uitvoering van uw  beleid. Op basis 

van een quick scan brengen we eerst  

in kaart wat de huidige situatie is. 

Vervolgens bepalen we gezamenlijk  

de nieuwe koers. Via een gedegen 

analyse maken we een blauwdruk 

van uw processen en doen we voor  -

stellen voor een planmatige aanpak. 

We  kijken  daarbij niet alleen naar 

 middelen, maar zeker ook naar rand -

voorwaarden. 

Voor welke  gerelateerde  activiteiten  

kunt u ons inschakelen? 

  informatieanalyse; 

  kennismanagement; 

  webpresentatie of -ontwikkeling; 

  systeemintegratie; 

   infrastructuur.

Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op www.cubiss.nl  

onder . 

Ruud van den Bedem

Coördinator bedrijfsvoering/projecten

Cultureel Centrum Nieuwe Nobelaer

“ -organisatie 

 Cultureel Centrum Nieuwe Nobelaer.  Hiervoor 

diende in korte tijd een compleet nieuwe, 

 geïntegreerde -omgeving te worden ge  creëerd. 

Het gaat onder meer om  infrastructuur,  telefonie, 

online -dienst  verlening, website en  basisapplicaties 

voor theater, bibliotheek en kunst  educatie. 

Nieuwe Nobelaer is hiervoor een ‘strategisch 

 partnership’ aangegaan met  Cubiss. De  basis is in 

goede  samenwerking met Cubiss en met  overige 

leveranciers snel ge  realiseerd. Wij hebben er 

 vertrouwen in dat ook het vervolg traject geheel 

naar tevredenheid wordt bewandeld.”
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aanpak mediawijsheid

Jeugd en jongeren klaarstomen voor de huidige, mediarijke samenleving is een uitdaging. Hoe 

maken wij hen mediawijs? Hoe leren zij om de kansen van de digitale wereld volop te benutten? 

Hoe worden zij zich bewust van de gevolgen van hun mediagedrag? Door samen actief en concreet 

met digitale geletterdheid* aan de slag te gaan, groeit het bewustzijn over de rol, de betekenis 

en de waarde die media en technologie vandaag en in de toekomst hebben voor individuen en 

de maatschappij. Een structurele aanpak is een noodzakelijke voorwaarde om aandacht voor 

mediawijsheid in het onderwijs te borgen en te verankeren. Veel ingrediënten voor een aanpak 

zijn er en Cubiss biedt daarom dienstverlening op maat om losse onderdelen te verbinden tot een 

complete aanpak rondom mediawijsheid. Wij beantwoorden jouw vragen, brengen de situatie in 

kaart, ondersteunen of trekken de kar. 

cubiss

statenlaan 4

5042 rx tilburg

www.cubiss.nl

Ambitie in kaart
Wat is de huidige, maar vooral ook de gewenste 

situatie op het gebied van digitale geletterdheid 

op jouw school? Hoe zorg je ervoor dat er in het 

curriculum structureel aandacht besteed wordt aan 

digitale geletterdheid en dat het onderdeel wordt 

van het schoolbeleid? We gaan met jouw school in 

gesprek. Met de door ons ontwikkelde Mediawijsheid 

Meter en een ‘roadmap’ bepalen we samen de route 

om mediawijsheid op de kaart te zetten bij jouw 

school.

Algemeen MediaPakt
MediaPakt is een (inter)actief lerend netwerk 

waarin Brabantse professionals, die zich 

bezighouden met mediawijsheid in het onderwijs, 

met elkaar verbonden worden. Organisaties die 

zich aansluiten bij het MediaPakt spreken af 

om de mediawijsheid van leerlingen en leraren 

te vergroten en elkaar daarin te versterken 

door samen te werken en kennis te delen. 

Met het MediaPakt wordt mediawijsheid op 

beleidsmatig niveau geborgd en krijgt het 

op uitvoerend niveau structureel aandacht. 

Het netwerk ontmoet elkaar op het online 

kennisplatform (www.mediapakt.nl) en bij fysieke 

netwerkbijeenkomsten. Cubiss is initiatiefnemer, 

aanjager en verbinder van het MediaPakt.

Doorgaande lijn mediawijsheid 0-23 jaar
Media zijn overal en de impact hiervan wordt steeds 

groter. Wat moet je weten als professional? Wat 

betekenen   media voor de allerkleinsten? Welke 

tools geef je de jeugd mee om zelf grip te krijgen

op de media van nu? Hoe ga je slim met media om? 

Hoe eerder kinderen leren mediawijs te zijn, des 

te beter. Cubiss heeft daarom de doorgaande lijn 

mediawijsheid 0-23 jaar uitgegeven. Deze zomer 

verschijnt de vijfde editie in deze lijn, waarin een 

aanpak voor de pabo wordt beschreven.

  De doorgaande lijn mediawijsheid digitaal  

ontvangen? Stuur een e-mail naar 

educatie@cubiss.nl

*) Digitale geletterdheid is de combinatie van 4 digitale vaardigheden; ict-(basis)vaardigheden, computational thinking, mediawijsheid en informatievaardigheden.



Educatie

Wat hebben scholen van u als bibliotheek nodig om hun taal- en 

 literatuuronderwijs in te kunnen vullen? Met welke producten en  

 diensten bevordert u de mediawijsheid van uw gemeente? Hoe zorgt u 

ervoor dat u gezien wordt als een vanzelfsprekende partner voor andere 

culturele instellingen? Of het nu gaat om taal en lezen, cultuur, media -

wijsheid of laaggeletterdheid, onze adviseurs ondersteunen u graag bij 

het samenstellen en vormgeven van uw educatie  beleid en -aanbod. 

We werken intensief samen met 

scholen en  maatschappelijke 

 in  stellingen, zoals bijvoorbeeld 

kinder   centra.  We zijn op de hoogte 

van de laatste ontwikkelingen en 

heden  daagse behoeften en weten 

hoe  bibliotheken hierop kunnen 

 antici  peren. Met onze uiteenlopende 

expertise op gebieden als taalonder -

wijs, cultuureducatie, jeugdliteratuur 

en pedagogiek kunnen we u voorzien 

van een compleet advies en verder  

op weg helpen.  

Om uw beleid richting voorschoolse 

instellingen en het onderwijs uit te  

voeren, biedt Cubiss een grote selectie 

aan educatieve producten. Zo stimu -

leren onze leesbevorderingsproducten 

de ontwikkeling van kinderen via een 

doorlopende leeslijn. Dankzij onze 

jarenlange ervaring sluit deze perfect 

aan op de wensen van het onderwijs. 

Ook op het gebied van mediawijs -

heid en cultuureducatie bieden we 

met onze producten en diensten 

passende antwoorden op relevante 

 vraagstukken. 

Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op www.cubiss.nl 

onder Educatie of op www.cubiss.nl/educatieproducten.

“ Voor ons project ‘Vergeten Oorlog’ dachten we 

meteen aan Cubiss als samenwerkingspartner. 

Onze ervaringen met het leesbevorde  ringsproject 

Rode Draad waren positief. Het lesmateriaal en de 

website die Cubiss voor ‘Vergeten Oorlog’ maakte, 

vonden we prachtig en de spilfunctie die Cubiss 

vervuld heeft met betrekking tot de bibliotheken 

onmisbaar.”

Martine Letterie

Secretaris en projectleider  

‘Vergeten Oorlog’  

Schrijvers van de Ronde Tafel
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Producten Lessenreeksen mediawijsheid en informatievaardigheden (po en vo)
Mediawijsheid een structurele plek geven in het onderwijs is niet 

eenvoudig. Daarom heeft Cubiss een aantal lessenreeksen ontwikkeld 

voor Mediawijsheid en Informatievaardigheden voor primair onderwijs 

en voortgezet onderwijs. Deze lessenreeksen zijn zo geschreven dat ze 

aansluiten bij de domeinen van het onderzoeksrapport Platform 2032 en 

geïntegreerd ingezet kunnen worden binnen de bestaande vakken van het

onderwijs. Meer informatie over de lessenreeksen: www.cubiss.nl/webshop.

Cubiss Academie 
Om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen op het gebied van 

mediawijsheid, ontwikkelt Cubiss jaarlijks diverse e-learnings voor onderwijs- 

en bibliotheekprofessionals. Deze e-learnings zijn zo opgezet dat je zelf je 

(studie)tijd bepaalt en studeert waar en wanneer het jou het beste uitkomt. 

De Cubiss Academie maakt het daarmee mogelijk om jezelf op een leuke 

en gemakkelijke manier bij te scholen rondom thema’s als maakonderwijs, 

nepnieuws, programmeren, gamification, online privacy en 21e eeuwse 

vaardigheden. Kijk voor meer informatie op www.cubissacademie.nl. 

Digitaal magazine - Mediawijs in het onderwijs
Mediawijs in het onderwijs is hét digitale magazine rondom mediawijsheid vol 

tips, inspiratie en een inkijkje in het onderwijsveld. De meest recente editie 

gaat over maakonderwijs. Eerder verschenen de online magazines Mediawijs in 

het voortgezet onderwijs, Mediawijs in het basisonderwijs, Mediawijs in het mbo, en 

Mediawijs in het onderwijs editie Mediaopvoeding.

  Kijk voor meer informatie op www.cubiss.nl/mediawijsheid

  Of neem contact op met Mirjan Albers (m.albers@cubiss.nl) of Ingrid de Jong (i.dejong@cubiss.nl)

MakersBuzz
Leren door te maken! Door zelf 
oplossingen te ontwerpen en te 
maken, kun je de wereld beter 
begrijpen en beïnvloeden. 
De MakersBuzz is ingericht als 
een mobiele makersplaats waar 
je terecht kunt om kennis en 
ervaring op te doen met moderne 
digitale (maak-) technieken.
De workshops van de MakersBuzz 
sluiten hierbij aan en spelen in op 
het ontwikkelen van 21e eeuwse 
vaardigheden. 

Medi@Battle
Medi@Battle is 
een tv-programma 
waarin een 
spannende en 

interactieve wedstrijd wordt 
gespeeld door leerlingen van
het voortgezet onderwijs. Slim 
zoeken boven parate kennis, daar 
gaat het om! Leerlingen die het 
meest wijs omgaan met media, 
winnen de wedstrijd. Medi@Battle 
is een mooie mix van het gebruik 
van apparatuur en software en 
het bewust en vaardig maken
van jongeren in het kunnen 
filteren van (online) informatie. 
Daarnaast wordt tijdens een 
filmdag een betekenisvolle 
context gecreëerd waarin 
leerlingen over media leren door 
het zelf te ervaren.

MediaLab Festival
Voor het tweede jaar op rij 
organiseert Cubiss in
samenwerking met Cinekid het 
tweedaagse MediaLab Festival 
in Brabant. Een interactieve 
en digitale speeltuin waarin 
leerlingen kennismaken met 
techniek, ICT en mediawijsheid 
door diverse mini workshops.
Tijdens het festival geven we 
kinderen handvatten om met 
media om te gaan, te begrijpen 
hoe het tot stand komt en wat 
er mogelijk is. Want als kinderen 
leren hoe media worden gemaakt 
zien zij ook hoe zij erdoor 
gemanipuleerd kunnen worden. 
Het MediaLab Festival trakteert 
leerlingen en leerkrachten op een 
mooie mediaervaring en laat ze 
een leuke tijd beleven.   

MEDI A
BATTLE

Concepten

Het project Vergroten Mediawijsheid, dat Cubiss uitvoert in opdracht van de provincie Noord-Brabant, 

heeft als doel structureel aandacht te creëren voor mediawijsheid in het onderwijs.


