
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 moeten we voorbereiden op een leven als burger in een mediarijke 
samenleving. Daarom bieden we een totaalpakket aan producten en diensten met een 
blik op het brede perspectief rondom mediawijsheid. Uitgangspunt is structurele aandacht 
in het onderwijs voor het ontwikkelen van creërende, reflecterende en onderzoekende 
competenties. Zoek je dienstverlening op maat? Cubiss beantwoordt jouw vragen rond 
dit thema, brengt de situatie in kaart, ondersteunt of trekt de kar binnen een complete 
aanpak mediawijsheid. 

Trainingen 

en workshops

1. Workshops - Social Media (voor brugklassers)

In vier bijeenkomsten van 1 uur leiden we 

brugklassers door de wereld van de nieuwe media. 

We gaan in op onderwerpen als online identiteit, 

privacy, diverse social media en hoe je deze in 

kunt zetten. Heel dynamisch, want theorie wordt 

afgewisseld met interactie. 

2. Training - Mediawijsheid (voor leerkrachten)

De training bestaat uit vier dagdelen. Het belang 

van mediawijsheid in de school staat centraal. 

Leerkrachten gaan tijdens de training zelf aan de 

slag met diverse thema’s binnen mediawijsheid.

3. Workshop - MediaMatchingGame 

(voor onderwijs en bibliotheken)

De MediaMatching Game is een spel met een  

koppeling naar de eigen onderwijspraktijk. Een 

schoolteam in wordt 1,5 uur lang ondergedompeld 

in de veelzijdigheid van de digitale media. Met het 

spel verken je de expertise en visie van je team op 

het gebied van nieuwe media. Tijdens de workshop 

komt het gesprek over de rol van de school 

spelenderwijs op gang. Ideeën komen los en worden 

aangereikt voor implementatie in het onderwijs.

4.  Workshop - Welke Social Media past bij jou 

(leerlingen, leerkrachten, bibliotheken)

Op basis van associaties maken deelnemers keuzes, 

die leiden tot een tool die bij hen past. Vervolgens 

vindt verdieping plaats in deze tool. 

  De hiervoor genoemde workshops & trainingen  

  kunnen indien gewenst op maat worden     

  gemaakt. 

5. MOOC MEE! 

(Voor leekrachten, docenten, mediacoaches)

MOOC staat voor Massive Open Online Courses. 

De online cursussen van MOOC MEE! zijn 

Nederlandstalig en iedereen kan deelnemen, 

ongeacht opleidingsniveau. Om de cursussen 

zo toegankelijk mogelijk te maken, biedt MOOC 

MEE! ruimte om je eigen leerproces in te richten. 

Je kiest dus zelf wanneer en hoe je de stof tot je 

neemt. Er zijn geen kosten verbonden aan de online 

cursussen. 

Cubiss ontwikkelde vanaf 2013 een aantal 

MOOC’s met thema’s als Online privacy, Ontluikend 

programmeren, 21ste eeuwse vaardigheden, Gamification 

en Blended learing. Kijk voor meer informatie op 

www.moocmee.nl.
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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 Botje Bij (Groep 1-2)
Bij Botje Bij staat het verband tussen ontluikend programmeren, ontluikend 

(gedichten) lezen en het stimuleren van de verbeelding bij kinderen centraal. 

Met behulp van de Bee-Bot (programmeerbare robot) gaan leerkrachten aan 

de slag met aansprekende activiteiten. Leerlingen luisteren naar gedichten 

en verhalen en leren deze te begrijpen. Stimuleer de verbeelding van 

leerlingen door lege plekken in gedichten en verhalen op te laten vullen met 

eigen verhalen.

Mikkie Maker (Groep 3-4) 
Bij Mikkie Maker staat ontwerpen, samenwerken en dichten volgens strenge 

regels centraal. Leerlingen van groep 3 en 4 maken een bedieningspaneel, 

dat via de Makey Makey een online machine kan besturen. Krijg jij de 

machine samen met de leerlingen aan de praat? Het plannen, uitstippelen 

en vaststellen van een systeem van handelingen dat is waar het om draait bij 

programmeren. Mikkie Maker draagt bij aan de 21st Century Skills, zoals taal en 

rekenen, problemen oplossen, creativiteit en samenwerken. 

ONDER EMBARGO (bovenbouw havo/vwo) 
Is het nog mogelijk om te communiceren zonder privacy? En hoe werk 

je slim samen aan informatiebeveiliging en (online) privacy? In het spel 

ONDER EMBARGO staat een presidentscampagne centraal. De 21ste eeuwse 

vaardigheden vormen de sleutel tot de verkiezingswinst. Leerlingen gaan 

creatief aan de slag met het versleutelen van boodschappen met als 

doel geheime communicatie tot stand te brengen. Game-elementen zijn 

geïntegreerd binnen een rijke context met haalbare, uitdagende opdrachten 

voor de leerlingen.

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

Algemeen Doorgaande lijn 

mediawijsheid 0-18 jaar
Media zijn overal en de impact 

hiervan wordt steeds groter. Wat 

moet je weten als professional? 

Wat betekent media nou voor de 

allerkleinsten? Welke tools geef 

je de jeugd mee om zelf grip te 

krijgen op de media van nu? Er 

zijn veel vragen over hoe je slim 

met media om kunt gaan. Hoe 

eerder kinderen leren 

mediawijs te zijn, des te beter. 

Cubiss heeft daarom de 

doorgaande lijn mediawijsheid 

0-18 jaar uitgegeven. 

  De doorgaande lijn    

mediawijsheid digitaal  

ontvangen? Stuur een e-mail 

naar educatie@cubiss.nl

Beleidsadvies 
Wat is de huidige, maar vooral 

ook de gewenste situatie op 

het gebied van mediawijsheid? 

In een gesprek met directie/

management wordt een en 

ander in kaart gebracht, om 

van daaruit verdere stappen te 

ondernemen. Te denken valt aan 

het inzetten van trainingen, het 

begeleiden van medewerkers ‘on 

the job’ of het schrijven van een 

mediabeleidsplan. 

MakersBuzz
De MakersBuzz sluit aan bij 
de Do-It-Yourself beweging in 
de samenleving en speelt in 
op het ontwikkelen van 21ste 
eeuwse vaardigheden. De bus 
is ingericht als een mobiele 
makersplaats waar je terecht 
kunt om kennis en ervaring op 
te doen met moderne digitale 
(maak-) technieken. Het is 
een plek waar mensen elkaar 
ontmoeten en elkaar inspireren 
rondom techniek en digitale 
vaardigheden. Het nieuwe maken 
is leren door te maken.


