Cubiss & digitale geletterdheid
Cubiss wil dat kinderen en jongeren actief,
kritisch en bewust mee kunnen doen aan de
samenleving. Daarvoor is het nodig dat ze digitaal
geletterd zijn. We adviseren scholen en bibliotheken
over hoe zij digitale geletterdheid een structurele plek
kunnen geven in hun visie en beleid.

Cubiss & taal- en leesontwikkeling
Ieder kind een lezer! Een uitdaging voor Cubiss,
bibliotheken, onderwijs en kinderopvang om
samen dit doel te bereiken. We adviseren over
leesplezier, ontwikkelen producten, leggen
verbindingen en begeleiden organisaties die zich
richten op een leven lang lezen.

Cubiss & volwasseneneducatie
Cubiss streeft ernaar dat alle burgers actief kunnen
meedoen. We zoeken naar aansprekende manieren
om samen met (digi)taalhuizen, bibliotheken en
andere partners te werken aan de verbetering van
basisvaardigheden bij volwassenen, denk aan de
bestrijding van laaggeletterdheid, thuis en op de
werkvloer.

Cubiss & organisatie en innovatie
Cubiss heeft als doel om de innovatiekracht van
bibliotheken en andere organisaties op het gebied
van lezen, leren en informeren te vergroten. Dat
doen we niet alleen, maar zoveel mogelijk samen
met partners. We stimuleren ondernemerschap en
ontwikkelen en testen producten en diensten.
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Iedereen
doet mee!

“

Volwasseneneducatie

Onze medewerkers hebben onder begeleiding van
Cubiss een ontwikkelassessment gehad. Dit gaf hen
inzicht in hun sterke kanten en de nog door te
ontwikkelen competenties.”

Persoonlijke ontwikkeling
Basisvaardigheden
Bestrijding laaggeletterdheid
Werkgevers
Taal

Frédérique Assink, directeur-bestuurder Bibliotheek VANnU

Digitale geletterdheid
Informatievaardigheden
Mediawijsheid
MediaPakt
Maakonderwijs
Visie & Beleid

“

Mijn leerlingen vonden Tijdjagers het hoogtepunt
van dit schooljaar. Meer gamen in de klas dus.
Maar dan wel op niveau zoals met Tijdjagers.”

Bart Vermeulen, leerkracht groep 8 bs De Tuimelaar

Iedereen doet mee!
Wij ondersteunen organisaties die zich bezighouden met
vraagstukken rondom lezen, leren en informeren. Denk
aan het onderwijs, organisaties in het sociaal
domein en bibliotheken.
Door middel van onderzoek, scholing, evenementen,
producten en publicaties helpen we onze klant
verder. Verschillende expertises, effectieve
samenwerkingen en prettig klantencontact dragen
bij aan het maatschappelijk eindresultaat:
een leven lang leren!

Webshop
educatieproducten

Taal- & leesontwikkeling
Leesplezier
Samenwerken bibliotheken & onderwijs
BoekStart
de Bibliotheek op school
Ouderbetrokkenheid

“

Het droombeeld van Cubiss is dat iedereen
volwaardig deelneemt aan onze maatschappij.

“

Wij zoeken naar een manier om de impact van onze
taalhuizen zichtbaar te maken. Cubiss ontwikkelde
Talas, een spel waarin het effect van het Taalhuis op
een visuele manier belicht wordt. Het helpt ons om de
impact van onze taalhuizen te laten zien.”

Marly Driessens, directeur Bibliotheek De Lage Beemden

De basistraining voor taalvrijwilligers
van Cubiss was een supergoede training.
Vrijwilligers zijn vooral doeners en zij konden
meteen aan de slag.”

Marieke van Eijk, Coördinator Vrijwilligers Informatie Punt
Gemert-Bakel

Logistiek

Organisatie & Innovatie
Innovatiekracht
Ondernemerschap
Community Librarian
Digitale innovatie
Leiderschap
Werken met vrijwilligers

