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Brabantse jeugd en jongeren geletterd

Een geletterde samenleving begint bij kinderen 
die (digi)taalvaardig zijn en bij hun 
ontwikkeling geholpen worden door goed 
toegeruste medewerkers in de kinderopvang, 
het onderwijs en bibliotheken. Daarbij is het 
essentieel dat het leesplezier wordt 
gestimuleerd en dat kinderen toegang hebben 
tot een rijke leesomgeving. 

Projectbudget 2021 € 900.000

Basisvaardigheden voor Brabanders

Om mee te doen in de informatiesamenleving 
zijn basisvaardigheden zoals lezen en digitale 
vaardigheden essentieel. Daarom is het 
noodzakelijk dat er kundige mensen, 
laagdrempelige locaties en kwalitatief goed 
aanbod zijn om Brabanders daarbij te helpen. 
Zo vergroten volwassen Brabanders hun 
zelfredzaamheid  via een betere 
leesvaardigheid en betere digitale 
vaardigheden. 

Een leven lang ontwikkelen voor Brabanders

Om blijvend inzetbaar te zijn in veranderende 
tijden stimuleren we activiteiten en 
programma’s waarmee zelfredzame 
volwassenen zich verder kunnen (blijven) 
ontwikkelen. Zo zet Cubiss zich met de 
bibliotheken in op goed geïnformeerde, 
kritische Brabanders en een inclusieve 
Brabantse samenleving. 

Gezamelijk projectbudget 2021 € 900.000

Brabantse bibliotheken als krachtige 
basisvoorziening

Sterke bibliotheekorganisaties en 
-professionals in Brabant werken samen en 
bouwen mee aan een toekomstbestendig, 
relevant en vitaal Brabants Bibliotheeknetwerk. 

Projectbudget 2021 € 100.000

Interbibliothecair leenverkeer

Uitvoering van de distributie van fysieke 
materialen tussen bibliotheken.

Projectbudget 2021 € 750.000 

+ 

Leesbevordering op pabo’s 
en lerarenopleiding ten 
behoeve van het Brabants 
leesoffensief.
Gevraagde extra bijdrage 
provincie per jaar: € 300.000

Extra aandacht voor 
�nanciële en 
gezondheidsvaardigheden 
voor kwetsbare Brabanders.
Gevraagde extra bijdrage 
provincie per jaar: € 250.000

Extra impuls voor 
gezamenlijke 
programmering van 
Brabantse bibliotheken 
bijvoorbeeld rond actuele 
thema’s en ontwikkelingen.
Gevraagde extra bijdrage 
provincie per jaar: € 250.000
  

Extra impuls op 
gezamenlijk collectiebeleid 
van Brabantse bibliotheken 
om Brabanders een 
gezamelijke en goed op 
elkaar afgestemde collectie 
te bieden.
Gevraagde extra bijdrage 
provincie per jaar: € 200.000

Taalvaardigheid voor 
Nieuwe Brabanders i.h.k.v. 
de nieuwe Wet inburgering.
Gevraagde extra bijdrage 
provincie per jaar: € 200.000

Cubiss voert in 2021 in 
opdracht van Provincie 
Noord-Brabant de volgende 
projecten uit:

Voor een extra impuls 
om meer Brabanders 

mee te laten doen aan de 
Brabantse samenleving 

moet vanaf 2021 het 
volgende gebeuren:

Voor contact en informatie:  Henk Snier, Directeur – Bestuurder, h.snier@cubiss.nl
                                                  Chantal Cunnen, Programmaleider Brabant, c.cunnen@cubiss.nl


