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INLEIDING
In deze trainingskalender staat een overzicht van alle 

trainingen die worden georganiseerd. De trainingen 

zijn onderverdeeld in de thema’s: jeugd & onderwijs, 

bibliotheek & basisvaardigheden, duurzame 

inzetbaarheid en overig.

Op de dia thema’s staan de thema’s onderverdeeld in 

blokken. Door op een blok te klikken, wordt er naar het 

gewenste thema gegaan. Bij elk thema staat de 

desbetreffende contactpersoon aangegeven. 

De trainingen zijn voorzien van een korte uitleg, datum 

indien mogelijk, doelgroep en (eventueel) verbonden 

kosten. Onder elke training staat een button die linkt 

naar: meer informatie of de juiste contactpersoon. In 

sommige gevallen komt er op een later tijdstip meer 

informatie. Dit staat dan onderaan de training 

aangegeven. 
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JEUGD & 

ONDERWIJS
Pascalle Haenen 

projectleider Jeugd & Onderwijs

p.haenen@cubiss.nl, 06 15 31 23 61

mailto:p.haenen@cubiss.nl


E-learning Stap in de online 
wereld van je kind

Doelgroep: leerkrachten, bibliotheek-

professionals en ouders. En is zeker ook 

toegankelijk voor anderen die meer willen 

weten over maakonderwijs!

Vorm: E-learning, zelfstandig te volgen

Prijs:  op aanvraag

Datum: n.t.b. Datum: n.t.b. Datum: n.t.b.

Leren door te maken, voorbereid zijn op de dag 

van morgen! Maakonderwijs werkt gericht aan 

21e-eeuwse vaardigheden en bereidt kinderen 

daarmee goed voor op de toekomst.

Doelgroep: ouders met kinderen uit de 

groepen 5-8, grootouders, leerkrachten, 

leesconsulenten en mediacoaches.

Vorm: E-learning, zelfstandig te volgen

Prijs: op aanvraag

Wat doen kinderen in groep 5-8 online? Welke 

mogelijkheden zijn er? De thema’s zijn o.a. 

Populaire websites, Sociale media, Slimmer 

spelen en leren, Apps voor kinderen, Tips voor 

spreekbeurten en werkstukken, Gadgets, 

Mediawijze kids en Mindfulness. 
Doelgroep: (startende) bibliotheekmede-

werk-ers, vrijwilligers schoolbibliotheek, pabo 

studenten, leerkrachten, en iedereen die kennis 

van (recente) jeugdliteratuur wil opfrissen. 

Vorm: plenair startevent (facultatief) en acht 

online lessen

Prijs:  op aanvraag

Stoomcursus en opfriscursus rondom 

Jeugdliteratuur. Je maakt kennis met de 

interessantste nieuwe kinderboeken, je haalt je 

kennis over klassiekers op en breid je 

titelkennis uit!

E-learning Maakonderwijs -
Leren over maken

E-learning Jeugdliteratuur 
4-12 jaar

START DE E-LEARNING START DE E-LEARNING START DE E-LEARNING

https://leren.bibliotheekcampus.nl/
https://leren.bibliotheekcampus.nl/
https://leren.bibliotheekcampus.nl/


BIBLIOTHEEK & 

BASISVAARDIGHEDEN
Ilse Lodewijks

projectleider Participatie & Zelfredzaamheid

i.lodewijks@cubiss.nl, 06 24 71 91 36

mailto:i.lodewijks@cubiss.nl


Datum: in overleg

Doelgroep: Organisaties die te maken hebben 

met laaggeletterden

Vorm: eenmalige bijeenkomst van 2,5 uur

Prijs: gratis voor bibliotheekpartners in Limburg

Een eerste kennismaking met het thema 

laaggeletterdheid. Wat is de omvang van het 

probleem, wie zijn risicogroepen en wat zijn de 

signalen? De bijeenkomst wordt altijd 

toegespitst op de aanwezige doelgroep.

MEER INFORMATIE

Datum: in overleg

Doelgroep: Organisaties die laagtaalvaardige 

medewerkers/cliënten willen helpen

Vorm: eenmalige training van 3 uur

Prijs: gratis voor bibliotheekpartners in Limburg

Een verdiepende workshop (met een acteur) 

over laaggeletterdheid, voor organisaties die 

laagtaalvaardige medewerkers of cliënten een 

stap vooruit willen helpen! Deze training is het 

vervolg op ‘herkennen van laaggeletterdheid’.

MEER INFORMATIE

Training ‘Taalvrijwilligers en 

taalmaatjes’

Datum: in overleg

Doelgroep: Taalvrijwilligers en taalmaatjes 

voordat ze aan de slag gaan als vrijwilliger

Vorm: 4x 3uur, verdeeld over 4 werkdagen

Prijs: gratis voor Limburg

Training voor taalvrijwilligers omtrent de 

algemene inleiding in de rol van taalvrijwilliger 

voor NT1’ers of NT2’ers. Bij goed gevolg 

ontvangen de deelnemers het Certificaat 

basistraining taalvrijwilligers.  

MEER INFORMATIE

Informatiebijeenkomst 

‘Herkennen van 

laaggeletterdheid’

Workshop ‘laaggeletterdheid 

signaleren en bespreekbaar 

maken’

https://www.cubiss.nl/sites/default/files/afbeeldingen/oplossingen/Herkennen kaaggeletterdheid.pdf
https://www.cubiss.nl/sites/default/files/bestanden/paginas/Laaggeletterdheid signaleren.pdf
https://www.cubiss.nl/sites/default/files/afbeeldingen/oplossingen/Taalvrijwilligers en maatjes.pdf


Datum: in overleg

Doelgroep: Medewerkers van het Taalhuis 

(ook vrijwilligers)

Vorm: 2x 3uur, verdeeld over 2 dagen

Prijs: gratis voor Limburg

Vervolg op de training ‘taalvrijwilligers en 

taalmaatjes’. Tijdens de training gaat het over 

het beleggen van rollen en taken in het 

taalhuis, kenmerken van de doelgroep, 

intakegesprekken, gespekstechniek etc. 

MEER INFORMATIE

Training 

‘Taalhuismedewerkers’

Datum: in overleg

Doelgroep: Bibliotheekmedewerkers, niet voor 

specialisten van NT1 en NT2-collectie. 

Vorm: 3uur

Prijs: gratis voor Limburg

Hoe kun je je klant op de juiste manier 

adviseren, als je niet dagelijks met deze 

collectie werkt? Deze training helpt bij het 

wegwijs worden in de collectie NT1 en NT2. 

MEER INFORMATIE

Training ‘Wegwijs in de 

collectie NT1 en NT2’

Datum: in overleg

Doelgroep: Specialisten basisvaardigheden 

en/of Taalhuiscoördinatoren of partners uit een 

taalnetwerk

Vorm: 2x 3uur, verdeeld over 2 dagen

Prijs: gratis voor Limburg

Een Taalhuis oprichten doe je niet alleen. 

Iedere partner heeft zijn eigen rol in het 

bereiken van laaggeletterde en andere die hun 

vaardigheden willen vergroten. Deze training 

gaat in op het vormgeven van een 

samenwerkingsproces.

MEER INFORMATIE

Training ‘Samenwerken in 

een netwerk’

https://www.cubiss.nl/sites/default/files/afbeeldingen/oplossingen/Taalhuismedewerkers.pdf
https://www.cubiss.nl/sites/default/files/afbeeldingen/oplossingen/Wegwijs NT1 en NT2.pdf
https://www.cubiss.nl/sites/default/files/afbeeldingen/oplossingen/Samenwerken in een netwerk.pdf


Datum: in overleg

Doelgroep: Medewerkers van het Taalhuis 

(ook vrijwilligers)

Vorm: eenmalige training van 2,5 uur

Prijs: gratis voor Limburg

Het programma ‘Taal voor Thuis’ heeft 

meerdere doelen: werken aan 

ouderbetrokkenheid, taalstimulering van 

kinderen en werken aan eigen 

taalvaardigheden. Na deze training kun je het 

programma uitvoeren.

MEER INFORMATIE

Training ‘Taal voor Thuis’

Datum: meerdere startmomenten

Doelgroep: Consulenten Basisvaardigheid

Vorm: 8 dagen

Prijs: €2.550,-

In deze training van Lost Lemon, Avans+ en 

Stichting Lezen & Schrijven wisselt 

kenniswerving af met interactie en 

oefensituaties. Leren door te doen. Er wordt 

van je verwacht dat je naast de lesdagen tijd 

besteedt aan zelfstudie en een onderzoek doet. 

MEER INFORMATIE

Leergang Consulent 

Basisvaardigheden
Datum: in overleg

Doelgroep: Jeugdspecialist en specialist 

basisvaardigheden

Vorm: Cubiss maakt deze werksessie op maat 

en begeleidt. Duur circa 2 uur. 

Meer informatie?

Sessie waarin jeugdspecialisten en specialisten 

basisvaardigheden hun wederzijdse activiteiten 

presenteren en samen onderzoeken doen naar 

mogelijkheden om elkaars kennis en expertise 

beter te benutten. Zo kan de bibliotheek een meer 

effectieve aanpak ontwikkelen. Deze werksessie 

is afgestemd op de strategische gezinsaanpak 

van Kunst van Lezen ontwikkeld is. 

MAIL ANDREA DRIESSE

Mix & Match

https://www.bibliotheekenbasisvaardigheden.nl/expertise/leergang-consulent-basisvaardigheden.html
mailto:a.driesse@cubiss.nl


DUURZAME 

INZETBAARHEID
Hans Klink

themaleider Werkgeverschap & Kennisuitwisseling

h.klink@cubiss.nl, 06 51 93 34 21

mailto:h.klink@cubiss.nl


Datum: in overleg

Doelgroep: Bibliotheekmedewerkers

Vorm: 4 dagdelen

Prijs: € 360,00 (gratis voor Limburg)

Medewerkers ontdekken waar de eigen 

energie/verbinding zit in relatie tot de thema’s 

afkomstig uit de missie en visie. Ze leren hun 

eigen verhaal te maken middels de methodiek 

storytelling.

MEER INFORMATIE

Jouw verhaal van de 

bibliotheek

Datum: in overleg

Doelgroep: Bibliotheekmedewerkers

Vorm: 3 dagdelen

Prijs: €270,00 (gratis voor Limburg)

Begeleidingstrajecten waarin ondernemerschap 

en netwerken centraal staan. Cubiss begeleidt 

deelnemers met dit traject o.a. in het verhaal 

van de bibliotheek op een goede manier 

pitchen.

MEER INFORMATIE

Netwerk en ondernemen

Datum: in overleg

Doelgroep: Bibliotheekmedewerkers

Vorm: 4 dagdelen

Prijs: €360,00 (gratis voor Limburg)

Met deze training krijgen de zoek- en 

vindkwaliteiten en – vaardigheden bij 

bibliotheekmedewerkers een boost. De nadruk 

ligt op het vinden van de beste informatie die 

online beschikbaar is op het web en op sociale 

media. 

MEER INFORMATIE

Zoeken, vinden, duiden en 

delen

https://www.cubiss.nl/actueel/ondernemerschap-en-netwerken
https://www.cubiss.nl/actueel/ondernemerschap-en-netwerken
https://www.cubiss.nl/actueel/digitale-content-curatie-en-communities-pak-die-rol


Datum: in overleg

Doelgroep: Consulenten

Vorm: 2 dagdelen

Prijs: €200,00 (indicatie)

Medewerkers leren hoe ze mensen en 

organisaties in de lokale gemeenschap op co-

creatieve wijze kunnen betrekken. Om dit te 

kunnen volgen dien je eerst ‘Jouw verhaal van 

de bibliotheek’ te hebben gevolgd.

MAIL HANS KLINK

Community programmering -

co-creatie met de lokale 

gemeenschap

Datum: in overleg

Doelgroep: Bibliotheekmedewerkers

Vorm: 2 dagdelen

Prijs: €200,00 (indicatie)

Als een bibliotheekorganisatie wil veranderen, 

is het belangrijk dat de medewerkers ook 

veranderen. Cubiss begeleidt 

bibliotheekmedewerkers hierbij met een 

verandertraject van binnenuit. 

MEER INFORMATIE

Talenten en expertises 

inzetten

Datum: in overleg

Doelgroep: Bibliotheekmedewerkers

Vorm: 2 dagdelen

Prijs: €200,00 (indicatie)

De nieuwe toekomst van de bibliotheek vraagt 

samenwerking met anderen in de 

gemeenschap. Medewerkers worden 

meegenomen in een aantal actuele 

maatschappelijke ontwikkelingen en verbinden 

die aan de huidige actuele situatie van hun 

bibliotheek.

MAIL HANS KLINK

Nieuwe partners en trends

mailto:h.klink@cubiss.nl
https://www.cubiss.nl/actueel/wie-ben-ik-wat-wil-ik-en-wat-kan-ik-bijdragen-aan-de-nieuwe-bibliotheek
mailto:h.klink@cubiss.nl


Datum: in overleg

Doelgroep: Bibliotheekmedewerkers

Vorm: 2 dagdelen

Prijs: €200,00 (indicatie)

Steeds vaker gaan medewerkers aan de slag 

met groepen die de bibliotheek bezoeken. 

Medewerkers zijn in staat met diverse groepen 

te kunnen werken en deze op een authentieke 

en aansprekende wijze te begeleiden zodat 

optimaal rendement wordt gehaald.

MAIL HANS KLINK

Werken met groepen 

(didactische werkvormen)

Datum: in overleg

Doelgroep: Bibliotheekmedewerkers

Vorm: 2 dagdelen

Prijs: €200,00 (indicatie)

Steeds vaker is er binnen bibliotheken sprake 

van kortdurende opdrachten/ activiteiten die als 

project benoemd kunnen worden. Medewerkers 

maken kennis met de basisuitgangspunten van 

projectmatig werken en oefenen hierin met een 

eigen onderwerp/thema.

Projectmatig werken

Datum: in overleg

Doelgroep: Bibliotheekmedewerkers

Vorm: 5 tot 6 dagdelen

Prijs: €540,00 (indicatie, ESF subsidie 

mogelijkheden tot 12 april 2019)

Hoe zorg je ervoor dat je alle veranderingen op 

een goede manier het hoofd biedt? Cubiss 

helpt graag bij het verkennen van het probleem 

en zoeken van de juiste oplossing bij deze en 

andere vragen en uitdagingen. 

MEER INFORMATIE

*Ontwikkellijn 1: De 

duurzame medewerker

MAIL HANS KLINK

mailto:h.klink@cubiss.nl
mailto:h.klink@cubiss.nl
https://www.cubiss.nl/actueel/op-naar-een-vitale-bieb


Datum: in overleg

Doelgroep: Team

Vorm: 5 tot 6 dagdelen

Prijs: €600,00 (indicatie, ESF subsidie 

mogelijkheden tot 12 april 2019)

Door wijzigingen in de organisatie 

(reorganisatie, komst van vrijwilligers) dienen 

medewerkers hun rol weer opnieuw te vinden. 

Dit gaat vaak samen met de opbouw van een 

nieuw teamgevoel. In dit traject kijkt het team 

hoe ze een topteam kan worden en waar het nu 

staat.. 

MAIL HANS KLINK

*Ontwikkellijn 2: Het 

duurzame team

Datum: in overleg

Doelgroep: Bibliotheekmedewerkers

Vorm: 5 tot 6 dagdelen

Prijs: €540,00 (ESF subsidie mogelijkheden,    

gratis voor Limburg)

Werken met vrijwilligers moet een win-win 

situatie zijn. Bij deze beleidskeuze is het erg 

belangrijk dat het personeel achter de keuze 

staat en gemotiveerd is om het nieuwe beleid 

uit te dragen en uit te voeren. Cubiss biedt 

begeleiding in dit traject. 

MEER INFORMATIE

Samenspel betaalde 

medewerkers en vrijwilligers

mailto:h.klink@cubiss.nl
https://www.cubiss.nl/actueel/op-naar-een-vitale-bieb


OVERIG
Hans Klink

themaleider Werkgeverschap & Kennisuitwisseling

h.klink@cubiss.nl, 06 51 93 34 21

mailto:h.klink@cubiss.nl


MEER INFORMATIE

Datum: In overleg

Doelgroep: Front-office medewerkers

Vorm: 6 e-learnings, 4 bijeenkomsten 

(dagdeel)

Prijs: prijs n.t.b.

START DE E-LEARNING

Blended learning

Basisvaardigheden
Thema: educatie

Datum: in overleg

Doelgroep: Bibliotheekmedewerkers en 

vrijwilligers

Vorm: 2 dagdelen

Prijs: €200,00 (indicatie)

Medewerkers en vrijwilligers maken met elkaar 

kennis zodat ze elkaar leren kennen en er meer 

(wederzijds) begrip ontstaat. Ze hebben inzicht 

in de huidige en toekomstige taken en 

processen die worden uitgevoerd en bekijken 

welke verbeteringen kunnen plaatsvinden (vb. 

in een Taalhuis).

MEER INFORMATIE

Werkatelier Talent en 

Taken-samenwerking 

(on)betaalde medewerkers

Alles draait om het gemeenschappelijk 

kennisniveau van het team. In deze training 

bespreken medewerkers vragen als: Hoe doen 

wij dat? Wat gebeurt er in ons netwerk? Wat 

doen we wel en wat niet?

Datum: altijd

Doelgroep: Medewerkers en vrijwilligers

Vorm: online

Prijs: gratis 

Via leren.bibliotheekcampus.nl kun je deze e-

learning volgen. Medewerkers weten na deze 

training wat AVG is en waarom het belangrijk is 

om de privacy te respecteren. Ze zijn zich 

bewust dat bescherming van 

(persoons)gegevens meer is dan het nemen 

van technische maatregelen en het zorgen voor 

beleid. . 

MEER INFORMATIE

AVG bewustwording

START DE E-LEARNING

https://leren.bibliotheekcampus.nl/
https://www.cubiss.nl/actueel/op-naar-een-vitale-bieb
https://leren.bibliotheekcampus.nl/



