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De Koninklijke Bibliotheek (KB) wil vanuit de kracht van het geschreven woord bijdragen 
aan een slimmer, vaardiger en creatiever Nederland. Dit document laat zien hoe de KB be-
staande mogelijkheden op het gebied van ‘leven lang leren’ kan benutten en ontwikkelen  
om met haar netwerk van partners de persoonlijke ontwikkeling van iedere burger  
te ondersteunen.

Eerder werd onderzocht hoe de leerfunctie van de bibliotheek is veranderd sinds 2009 in het 
kader van de ontwikkeling van de ‘maatschappelijke bibliotheek’. De gemaakte keuzes op 
het gebied van aanbod, faciliteiten en samenwerkingspartners bepalen hoe goed en op welke 
gebieden de leerfunctie ingevuld kan worden. 

Met ‘Leven lang leren: oog voor kansen’ wordt vervolg gegeven aan dit eerdere onderzoek. 
De analyse en aanbevelingen in dit document zijn vanuit het perspectief van de KB vervaar-
digd. Omdat het maatschappelijke kader en de verwachte ontwikkelingen en trends in detail 
zijn beschreven, verwachten wij dat de analyse voor de hele bibliotheeksector relevant en 
waardevol is. Op deze manier willen wij handvatten bieden voor visievorming en heldere 
keuzes op het gebied van ‘leven lang leren’.

Eerst wordt het begrip ‘leven lang leren’ gekaderd en gekoppeld aan de beleidsdoelstellin-
gen van de KB. De uitgebreide externe analyse beschrijft de huidige ontwikkelingen die 
invloed hebben op het levenlanglerenaanbod en de kansen en bedreigingen op dat gebied. 
De beknopte interne analyse schetst de sterktes en zwaktes van de organisatie. De externe 
en interne analyse komen samen in een SWOT-analyse. Op basis hiervan zijn aanbevelingen 
gegeven voor toekomstige keuzes door de KB. 

Introductie en terugblik
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De KB wil met haar activiteiten op het gebied van leven lang leren maatschappelijke impact 
creëren en is zoekende naar de rol die ze kan spelen op de levenlanglerenmarkt. Extern 
speelt o.a. dat het kabinet werk maakt van leren & ontwikkelen, dat bibliotheken steeds 
meer bieden dan alleen boeken en dat microcredentials en spraaktechnologie in opkomst 
zijn. Intern speelt, dat de organisatie steeds meer ICT- en datagedreven wordt en er veel aan-
dacht is voor de ontwikkeling van medewerkers. Er moeten keuzes worden gemaakt om de 
rol van de KB op het gebied van leven lang leren in de periode 2019 – 2022 vorm te  
kunnen geven. 

De externe en beknopte interne analyse leiden tot de volgende SWOT-analyse.

Kansen

1.  Kabinetsplannen voor portal scholingsmogelijkheden, toekenning publieke 
middelen voor individuele leerrekening en aanpak van laaggeletterdheid.

2.  Diverse trends leiden waarschijnlijk tot meer vraag naar aanbod op het gebied van 
kennis over de hele linie (o.a. PE-punten), interculturele vaardigheden, meertalig-
heid, ondernemerschap, initiatief nemen, leren leren, creativiteit, probleemoplossend 
vermogen, omgaan met technologie, data-analyse en -interpretatie, duurzaamheid  
en energie.

3. Trend van regionalisatie: samenwerking zoeken met partijen in regio Den Haag.
4.   Trend van digitalisering van onderwijs/blended learning: samen met  

openbare bibliotheken (OB's) aanbod ontwikkelen onder het merk van OB’s.
5.  Microcredentials, in het kader van flexibilisering van onderwijs. 
6.  Markt voor leven lang leren groeit. Stijgende behoefte aan korte opleidingen  

(max. 5 dagen), opleidingen gericht op branche- of beroepscertificaten en op het 
gebied van gezondheidszorg en duurzaamheid.

7. Interessante afnemersgroepen: personal learner en bijscholer.
8.  OB’s adviseren over het omgaan met de Language of Learning (Ruijters en Simons): 

leervoorkeuren van hun doelgroepen vertalen naar aanbod.

Bedreigingen

1. Branche leven lang leren bestaat voor 70% uit B2B en slechts 30% uit open aanbod.
2. Scholingsaftrek belasting vervalt. 

Sterktes

1.  Sterke merken en goede reputatie op het gebied van onderzoek, innovatie en  
erfgoed collectie.

2. Wettelijke taak t.a.v. aansturen bibliotheeknetwerk.
3. Structureel beschikbare gelden voor inkoop gebruiksrechten e-content.
4.  Goed in technology monitoring en sterke inside-out-vaardigheden:  

onderzoek & ontwikkeling, logistiek, technologische innovatie, kostenbeheersing  
en financieel management.

5.  Veel bronnen van (duurzaam) concurrentievoordeel: alle activiteiten rondom de  
collectie, het erfgoed, Delpher, de online Bibliotheek en het OB-netwerk.

Zwaktes

1.   Voeling met de markt kan nog iets beter worden ontwikkeld (macro-economische 
ontwikkeling en concurrentieanalyse).

2.   Nog meer aandacht nodig voor de doorontwikkeling van diensten en het belang van 
een goede prijsstelling.

3.  Een goede serviceverlening vereist continue investering.
4.  Keuzes in stakeholdermanagement mogen bewuster gemaakt worden.

Managementsamenvatting
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Rol van KB
Binnen de markt van leven lang leren in Nederland zien we de volgende rol voor de KB:
a.  De behoefte aan informeel leren ondersteunen door veel, goed toegankelijke    

informatie online te bieden.
b.  De behoefte aan niet-formeel leren (cursussen, trainingen etc.) ondersteunen met 

- het aanbieden van e-cursussen 
- advies voor bibliotheken om hun programma’s voor doelgroepen te realiseren. 

c.   Nederlanders verwijzen naar de resterende mogelijkheden qua formeel, 
bekostigd onderwijs. 

Enkele aanbevelingen
1.  Bibliotheken bijstaan met advies over toepassing van de Language of Learning,  

bij het ontwikkelen van leeractiviteiten voor specifieke doelgroepen. 
2. Spraaktechnologie gebruiken om diensten en content toegankelijker te maken.
3. Bijdragen aan de kenniscirculatie in de regio Den Haag.
4.  Doelgroepgericht ontsluiten van content zodat afnemers zelf geschiktheid 

kunnen inschatten.
5. Keuzes maken in strategisch stakeholdermanagement.
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In dit hoofdstuk worden de vertrekpunten voor de analyse geschetst: de missie van de KB, 
de activiteiten op het gebied van leven lang leren en de doelen ten aanzien van leven lang 
leren. Daarna volgt op basis van een eerste verkenning van externe en interne factoren de 
voorlopige probleemstelling die in de analyse wordt beantwoord. Het hoofdstuk eindigt met 
een business defi nition van de markt van leven lang leren en de positie die de KB daarin 
nu inneemt. 

1.1 | Koninklijke Bibliotheek

Toen de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob) in 2015 van kracht werd, 
zij n taken van de KB, provinciale ondersteuningsinstellingen (POI's) en openbare bibliothe-
ken benoemd. Openbare bibliotheken hebben vij f maatschappelij ke functies: 1. ter beschik-
king stellen van kennis en informatie; 2. bieden van mogelij kheden tot ontwikkeling en 
educatie; 3. bevorderen van lezen en het laten kennismaken met literatuur; 4. organiseren 
van ontmoeting en debat en 5. laten kennis maken met kunst en cultuur. De POI's hebben 
een taak op het gebied van innovatie. De KB zorgt voor: de landelij ke digitale bibliotheek en 
het aanbod voor personen met een leesbeperking. Daarnaast stuurt de KB het netwerk van 
openbare bibliotheekvoorzieningen aan via afstemming/coördinatie, educatie, informatie, 
refl ectie, vertegenwoordiging en promotie.

Missie en kernwaarden KB
De KB is de nationale bibliotheek: vanuit de kracht van het geschreven woord draagt de KB 
bij  aan een slimmer, vaardiger en creatiever Nederland. Dit doet de KB samen met vele part-
ners in het domein van de openbare bibliotheken, het erfgoed en de wetenschap. Als natio-
nale bibliotheek maakt de KB de bibliotheekcollectie van Nederland zichtbaar, bruikbaar en 
houdbaar. De vrij e toegang tot dit gezamenlij ke bezit van publiek gefi nancierde bibliotheken 
zorgt ervoor dat mensen op nieuwe ideeën worden gebracht en op elkaars inzichten 
kunnen voortbouwen. 

1. Vertrekpunten

Figuur 1.1 Missie van de KB
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Visie
In het beleidsplan 2019 – 2022 zij n drie leidende principes beschreven:

1.  Maatschappelijke waarde centraal 
 Als publiek gefi nancierde organisatie staat voor ons de bij drage die we kunnen 
 leveren aan de maatschappij  voorop. Hieraan toetsen we de voortgang en het succes   
 van onze activiteiten. 
2.  Digitaal voorop
 Om onze rol in de informatiesamenleving goed te kunnen spelen, leren we binnen   
 de hele organisatie steeds beter om primair digitaal te denken en werken. 
3.  Denken in netwerken
  Bij  onze maatschappelij ke rol in de informatiesamenleving hoort ook denken in 

netwerken. We bundelen de krachten met gebruikers en partners om samen verder 
te komen. 
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Strategische prioriteiten
In 2019 – 2022 wordt gewerkt aan de volgende vier strategische prioriteiten.

Leven lang leren bij de KB
Begin 2018 is de term leven lang leren gekaderd. Leven lang leren gebeurt na het initiële 
onderwij s, dus vanaf 18 – 23 jaar. De KB richt zich op de zelfredzame burger en gebruikt 
vormen van niet-formeel (cursussen, trainingen, masterclasses e.d.) en informeel (niet 
systematisch en georganiseerd) leren. De drij fveren van Nederlanders om te leren of zich te 
ontwikkelen zij n divers (bron: gesprekken met KB-medewerkers):

 ze willen iets leren: kennis, vaardigheid
 ze zoeken antwoord op prangende vragen
    ze zoeken een vrij etij dsbesteding
   ze zoeken een mentale uitdaging
 ze zoeken zingeving (mindfulness, levensvragen)
 ze willen gelij kgestemden ontmoeten en samen iets doen

De focus ligt niet op werk, maar op persoonlij ke ontwikkeling, al kunnen de nieuw opgedane 
kennis en vaardigheden uiteindelij k wel van toegevoegde waarde zij n voor het werk.
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1.2  | Doelen 2019 – 2022

In het nieuwe beleidsplan voor 2019 – 2022 zijn op vier terreinen doelen geformuleerd. De doe-
len (of onderdelen daarvan) die relevant zijn voor leven lang leren zijn vet gedrukt. Hierbij is 
het onderscheid tussen de kwetsbare en zelfredzame burger voor dit moment losgelaten.

1. Het geschreven woord aan het werk zetten in de maatschappij 
 a.  Stimuleren van lezen 

Aangepast Lezen
 b.  Vergroten digitale geletterdheid
 c.  Wetenschappelijk onderzoek 

Toegang tot wetenschappelijk onderzoek
 d. Vieren van het geschreven woord

2. Zorgen voor het geschreven woord 
  a.   Digitaal magazijn
 b.  Metadata
 c.   Fysiek magazijn

3. Infrastructuur voor het geschreven woord organiseren
 a.  Geregisseerde groei infrastructuur
 b.     Krachtig publiek knooppunt in informatienetwerk
 c.  Gedeelde infrastructuur 
 d.  Legacy en bedrijfszekerheid 

4. Onze organisatie en onze netwerken ontwikkelen 
 a.  Investeren in ontwikkeling 

Openbare bibliotheken
 b. Impuls aan processen met data
 c. Internationale netwerken

1.3  | Marktdefinitie en afbakening

Op de markt van leven lang leren beperkt de KB zich tot Nederland. Het levenlangleren-
aanbod wordt rechtstreeks aan consumenten aangeboden (B2C) of in samenwerking met 
openbare bibliotheken. KB en OB’s zijn in dat geval partners die samen zorgen voor waarde-
creatie voor consumenten.

1.4 | Situatieschets en voorlopige probleemstelling

De KB wil met haar activiteiten op het gebied van leven lang leren maatschappelijke impact 
creëren. Diverse externe en interne ontwikkelingen spelen daarbij een rol en leiden tot een 
voorlopige probleemstelling. 
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1.5 | Business definition leven lang leren

De business definition van leven lang leren is weergegeven in een Abell-model, waarmee de 
markt wordt gedefinieerd en de positie die de KB daarin nu heeft. 

De afnemersgroepen zijn gebaseerd op de Language of Learning (Ruijters en Simons, 2004), 
waarin vijf voorkeuren voor leren zijn omschreven. Een verdere uitleg van de afnemersgroe-
pen volgt in hoofdstuk 2. De KB richt zich op dit moment op de kennisverwerver, oefenaar 
en ontdekker. Bij afnemersbehoeften richt de KB zich op zekerheid, succes, studie, onbe-
vooroordeeld zijn en creativiteit. Bij technologieën (wijze waarop de behoefte wordt inge-
vuld) wordt er onderscheid gemaakt tussen formeel leren (initieel of regulier onderwijs), 
niet-formeel leren (cursussen, trainingen e.d.) en informeel leren (niet georganiseerd en niet 
systematisch leren op de werkplek en thuis). De KB levert: websites met informatie, cursus-
sen (online), advies en wat informeel leren betreft: middelen voor lezen, luisteren en kijken.

behoeften 

afnemersgroepen 

technologieën  
(middelen) 

problemen oplossen (zelfontplooiing) 
respect van en voor anderen 
erbij horen 
creativiteit (zelfontplooiing) 
onbevooroordeeld (zelfontplooiing) 
studie (zelfontplooiing) 
succes 
zekerheid 

 formeel leren 

 informeel leren: zelf doen/uitproberen 
 informeel leren: kijken 
 informeel leren: luisteren 

 informeel leren: lezen 
advies/gids 

community/groep 
begeleiding 

MOOC 
activiteit/evenement 

cursus 
(website met) informatie 

Voorlopige probleemstelling
De KB is zoekende naar de rol die ze kan spelen op de levenlanglerenmarkt. Extern speelt 
o.a. dat het kabinet werk maakt van leren & ontwikkelen, dat bibliotheken steeds meer 
bieden dan alleen boeken en dat microcredentials en spraaktechnologie in opkomst zijn. 
Intern speelt dat de KB vanaf 2019 geen extra budget meer heeft om het huidige programma 
leven lang leren vorm te kunnen geven, dat de organisatie steeds meer ICT- en datagedreven 
wordt en er veel aandacht is voor de ontwikkeling van medewerkers. Er moeten strategische 
keuzes worden gemaakt om de rol van de KB op het gebied van leven lang leren in de perio-
de 2019 – 2022 vorm te kunnen geven.

Figuur 1.2 Abell voor KB in markt van leven lang leren
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In dit hoofdstuk wordt een externe analyse opgesteld. Deze geeft inzicht in de niet-beïn-
vloedbare factoren rondom de markt van leven lang leren voor de KB. De kansen en bedrei-
gingen worden hiermee zichtbaar. 

2.1 | Macro-omgeving leven lang leren in Nederland

Om voor de KB een goed beeld te krijgen van de macro-omgeving is een DESTEP-analyse 
gedaan, omdat met dit model een gedegen beeld wordt gecreëerd van trends, ontwikkelingen 
en relevante factoren. 

Demografische factoren
  Nederland heeft in de komende decennia steeds meer ouderen als gevolg van de ouder 

wordende naoorlogse generatie en een stijging van de levensverwachting (CBS 2017; 
SCP 2016). De toenemende levensverwachting zal vooral doorwerken in de fasering van 
onderwijs en het leren tijdens de levensloop. 

  Nederland heeft al jaren een positief migratiesaldo, omdat het aantal personen met een 
migrantenachtergrond stijgt. De herkomst van migranten wordt steeds diverser. Deze 
trend van ‘superdiversiteit’ (SCP 2016) stelt eisen aan de toerusting van burgers en daar-
mee aan de inhoud en de doelen van het onderwijs. Dit betekent meer vraag naar aanbod 
op het gebied van interculturele vaardigheden en meertaligheid. 

Economische factoren
  De Nederlandse economie groeit. In 2017 kwam de groei uit op 3,1 procent: de hoogste 

stijging in tien jaar tijd (CBS 2018). Omdat het aanbod aan arbeid door het lage geboorte-
cijfer en de vergrijzing nauwelijks nog groeit, is Nederland voor economische groei afhan-
kelijk van het verhogen van de arbeidsproductiviteit: leven lang leren is daarbij van groot 
belang. De Nederlandse economie verkeert volgens de conjunctuurklok van het CBS sinds 
het najaar van 2016 in hoogconjunctuur. Voor de markt van leven lang leren betekent dit 
groei. Sommige opleidingen, cursussen en trainingen zijn conjunctuurgevoelig: daar is nu 
meer vraag naar. 

  Voor het eerst in tien jaar tijd is er sprake van een relatief gespannen arbeidsmarkt 
(CBS2 2018), omdat het aantal vacatures stijgt, terwijl het aantal werklozen sterk daalt. 
Deze krapte kan de economische groei afremmen, doordat bedrijven onvoldoende per-
soneel kunnen krijgen. Voor leven lang leren betekent dit dat werkgevers meer in leren 
investeren, omdat ze aantrekkelijk willen blijven als werkgever. 

  Arbeidsrelaties worden flexibeler. Mensen zullen geen baan meer hebben voor het 
leven, maar vaker wisselen van functie en beroep en daardoor ook vaker een periode 
werkloos zijn (Bierings et al. 2015). Voor leven lang leren betekent dit dat de vraag naar 
aanbod gericht op ‘ondernemerschap’ en ‘initiatief nemen’ zal stijgen. Werkgevers zijn 
overigens minder geneigd te investeren in werknemers met een flexcontract, omdat het 
hen op korte termijn geen rendement oplevert.

  Regionalisatie zal in Europa en in Nederland toenemen, omdat de Europese Unie dit sti-
muleert met het oog op de positie van Europa mondiaal. Er zullen steeds meer regionale 
learning communities ontstaan op Europees niveau en binnen landen, waarbij onderwijs, 
bedrijfsleven, overheid en andere publieke en private partners samenwerken (Human 
Capital Roadmap 2017). Voor leven lang leren betekent dit een kans op groei voor aan-
bieders die regionaal de samenwerking opzoeken.

2. Externe analyse
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Sociaal-maatschappelijke factoren
  Vaardigheden worden steeds belangrijker. Nederlanders moeten over de juiste vaardig-

heden beschikken om duurzaam aan de arbeidsmarkt te kunnen deelnemen en volwaar-
dig te kunnen participeren in de maatschappij. (SCP 2016). De SER werkt in opdracht van 
het vorige kabinet aan een skills agenda. Voor de banen in de toekomst zullen o.a. ‘leren 
leren’, creativiteit en probleemoplossend vermogen van belang zijn (Platform Onder-
wijs2032 2016). Voor leven lang leren betekent dit dat de vraag naar dit type aanbod zal 
stijgen. 

  De houdbaarheidstermijn van kennis wordt steeds korter in de snel veranderende 
arbeidsmarkt. Kennis zal meer dan vroeger voortdurend geactualiseerd of aangevuld moe-
ten worden (SCP 2016). Voor leven lang leren betekent dit een grote kans op meer vraag 
naar kennis over de hele linie.

  Er zijn een aantal prikkels die scholing belemmeren (De Argumentenfabriek 2017). Het 
vaste contract vermindert de bewustwording van mensen om te investeren in hun brede 
inzetbaarheid. Mensen met een uitkering mogen geen voltijdsopleiding volgen, omdat ze 
een sollicitatieplicht hebben. Scholingsfondsen zijn sectorgewijs ingericht en helpen niet 
bij transities van mensen tussen sectoren. Overheid en werkgevers- en werknemersver-
enigingen moeten kijken hoe ze dit aanpakken.

  Het ministerie van OCW wil meer zicht krijgen in de behoeften en voorkeuren voor 
leren door mbo’ers. Daarom worden er in 2018 in Nederland ‘leven lang leren-labs’ 
georganiseerd. Het ministerie geeft aan de beste ideeën hieruit te zullen realiseren. 

  Gemeenten bezuinigen op uitgaven aan bibliotheken. Bibliotheken zijn voor ca. 80% 
van hun inkomsten afhankelijk van gemeentelijke subsidies en bijdragen. Doordat ge-
meenten in zes jaar tijd 10% bezuinigd hebben op uitgaven aan bibliotheken is er sprake 
van een terugloop van vast personeel (en meer vrijwilligers), krimp van de collectie en 
een daling van het aantal vestigingen (bibliotheekinzicht.nl). 

  Bibliotheken bieden steeds meer dan alleen boeken. Een groeiende groep zzp'ers heeft 
er onderdak en er is een podium voor debatten over actuele onderwerpen. Ook organise-
ren bibliotheken leesbevorderingsactiviteiten en faciliteren ze basisvaardigheidscursus-
sen. Verder helpen bibliotheken met het invullen van formulieren of het faciliteren van 
de plaatselijke leesclub. Daarbij wordt steeds meer samengewerkt met partners: maat-
schappelijke en vrijwilligersorganisaties voor werk & inkomen, gezin, gezondheid etc. 
(bibliotheekinzicht.nl).

Figuur 2.1 Aanbod basisvaardigheden voor volwassenen door openbare bibliotheken in 
2017 (bibliotheekinzicht.nl)
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Technologische factoren
  Er komen steeds meer robots. Waarschijnlijk zijn deze standaard verbonden met internet,  
 beschikken ze zelf over denkkracht en zullen ze op grote schaal alledaagse taken van   
 mensen overnemen (Van Est en Kool 2015). De invloed van technologische ontwik-  
 kelingen maken een leven lang leren voor consumenten noodzakelijk. Iedereen moet   
 ermee kunnen omgaan, niet alleen op het werk, maar ook thuis en in de samenleving. 

  De maatschappij wordt datagedreven (SCP 2016). De afgelopen jaren is het opslaan, be-  
 waren, doorzoeken en analyseren van data veel goedkoper geworden. Big data zal   
 de ervaring en waardering van privacy veranderen. Voor leven lang leren betekent   
 dit dat er veel vraag zal zijn naar aanbod over data-analyse en -interpretatie; ook opent  
 het de deur naar gepersonaliseerd leren. 

  Er is een trend naar digitalisering van onderwijs en onderwijslogistiek (Deloitte 2014).   
   Steeds meer kennis wordt gratis en goed toegankelijk beschikbaar online, bijvoorbeeld 

via Massive Online Open Courses (MOOC's). Ook worden online mogelijkheden gecom-
bineerd met face-to-face begeleiding door docenten in blended learning. Voor leven lang 
leren betekent dit meer aantrekkelijke vormen van onderwijs, waardoor het mogelijk 
is om meer afnemers te bereiken. Andere vormen om leren te ondersteunen zijn wiki’s, 
webinars, instructievideo’s of digitale meetings.

  Microcredentials staan steeds meer in de belangstelling. Open Badges zijn bijvoorbeeld   
 digitale insignes die laten zien dat iemand een bepaalde vaardigheid heeft. 

 Spraak is in opkomst als nieuwe, handsfree interface. Dit gaat 4x sneller dan typen. In   
 de VS heeft zo’n 30% van de huishoudens inmiddels een smart speaker. Ter vergelijking:  
  de adoptie hiervan gaat 2x zo snel als destijds bij de introductie van de  

smartphone (bron: voicebot.ai).

Ecologische factoren
  In het kader van de klimaatverandering is de energietransitie urgent (Akkoord van Parijs  
 2015). Nederland hoort bij de hekkensluiters in Europa voor wat betreft het halen van de  
 nationale doelstellingen voor 2020 (CBS 2016). Voor leven lang leren betekent dit een   
 grotere vraag naar aanbod op het gebied van duurzaamheid en energie.

Politiek-juridische factoren
  Het kabinet werkt aan een duurzame structurele verandering van leven lang ontwikkelen in   
 Nederland (Tweedekamerbrief 27/9/18 en kamerdebat 9/10/18). Er is een beweging  
 naar meer individuele regie, ook op cross-sectorale scholing. Sociale partners,    
     werkgevers en werknemers ondersteunen de plannen. Drie lijnen staan centraal: 

 1.  Nederlanders inzicht geven in hun scholingsmogelijkheden en zorgen dat ze daarvoor 
het budget hebben door het bundelen van de bestaande geldstromen. Het plan is om 
een digitale portal te ontwikkelen met een gepersonaliseerd scholingsaanbod en een 
overzicht van financiële tegemoetkomingen waar iemand aanspraak op kan maken: 
individuele leer- en ontwikkelbudgetten, publiek en privaat, waaronder ook de tijdelij-
ke leer- of ontwikkelbudgetten in bijzondere situaties, zoals het project voor scholing 
naar krapteberoepen of de ontwikkelgesprekken voor 45-plussers. Begin 2019 ontvangt 
de Tweede Kamer een brief over de verdeling van de publieke middelen (218 miljoen 
euro) die vanaf 2020 beschikbaar zijn en over de haalbaarheid van de portal. Daarin 
komen in eerste instantie publiek gefinancierde mogelijkheden, later ook private. 

 2.  De ondersteuning vanuit de overheid bij het stimuleren van de sterke leercultuur in 
het MKB en betere regionale voorzieningen. Focus is op leren tijdens het werk. 

 3.  Flexibel aanbod van onderwijs- en opleidingsmogelijkheden dat past bij de behoefte en 
mogelijkheden van de beroepsbevolking. 
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   In 2020 komt de individuele leerrekening in plaats van de scholingsaftrek bij  
de inkomstenbelasting.

  Begin 2019 levert het kabinet een plan van aanpak voor laaggeletterdheid waarin 
  ingegaan wordt op de doorgeleiding van basisvaardigheden naar  

beroepsgerichte scholing.

 In 2015 is de Wet Educatie Beroepsonderwijs (WEB) aangepast. Gemeenten hebben meer  
  vrijheid gekregen om hun educatiebudget te besteden aan niet-formeel leren. Uit een 

evaluatie blijkt dat educatie in gemeenten nog niet goed is aangehaakt bij het sociaal domein. 
 Dat komt met name door de transities in het sociale domein, die veel tijd hebben opge-  
 slokt van de betrokken partijen. Daardoor is het bereik van het aantal laaggeletterden met  
 WEB-middelen nog maar zeer beperkt (Regioplan 2017). 

Conclusies macro-omgeving
   Het thema leven lang ontwikkelen staat hoog op de landelijke politieke agenda.    

Kansen bieden de plannen voor de portal die Nederlanders inzicht moet bieden   
in scholingsmogelijkheden, publieke middelen in het kader van de individuele   
leerrekening en het plan voor aanpak van laaggeletterdheid. Voor alle drie geldt:   
begin 2019 worden de plannen gepresenteerd. 

  De volgende trends bieden kansen voor het ontwikkelen van levenlanglerenaanbod:   
superdiversiteit (interculturele vaardigheden, meertaligheid), flexibele arbeidsrela-  
ties  (ondernemerschap, initiatief nemen), vaardigheden die belangrijker worden   
(o.a. leren leren, creativiteit, probleemoplossend vermogen), beperkte houdbaar-  
heid van kennis (kennis over hele linie), robots (omgaan met technologie), data- 
gedreven werken (data-analyse en -interpretatie), opkomst van spraak als interface en   
energietransitie (duurzaamheid, energie). Daarnaast blijft het aanbod voor laaggelet-  
terden belangrijk in het kader van WEB. 

 ‘Spraak’ biedt kansen om informatie breder toegankelijk te maken. 
 De trend van regionalisatie biedt kans om – naast samenwerking met openbare bi-  
 bliotheken – ook samenwerking te zoeken met partijen in de regio Den Haag voor   
 leven lang leren.
  De resultaten van de verkenning van het ministerie van OCW naar behoeften en   
 voorkeuren van mbo’ers biedt inzichten om middelbaar opgeleiden te bereiken. 
   Openbare bibliotheken krijgen minder geld vanuit gemeenten en hebben tegelijker-  

tijd een diverser aanbod voor inwoners. Dit biedt kansen voor de KB om – al dan   
niet in samenwerking met lokale of landelijke partners – samen met openbare 

 bibliotheken een blended aanbod voor leven lang leren te ontwikkelen (combinatie   
 van face-to-face en digitaal). 
 De trend van microcredentials biedt mogelijkheden als deze doorzet binnen Nederland. 

2.2  | Meso-analyse leven lang leren in Nederland

In de analyse op mesoniveau wordt een beeld geschetst van de Nederlandse markt van leven 
lang leren en worden de behoeften van afnemers geanalyseerd. Vervolgens wordt het con-
currentieveld in kaart gebracht. 

2.2.1 | Nederlandse markt van leven lang leren

De markt voor leven lang leren bestaat uit formeel en niet-formeel onderwijs/leren, dat wil 
zeggen: langdurende opleidingen die leiden tot een erkend diploma (formeel) en cursussen, 
trainingen, masterclasses, programma’s etc. (niet-formeel). 
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De Nederlandse beroepsbevolking bestond in 2016 uit bijna 9 miljoen personen. 
In dat jaar (CBS 2017): 
  volgden 5,5 miljoen werkenden een cursus of training korter dan een jaar,  

zonder diploma; 
  volgden 635.000 werkenden een deeltijd-opleiding langer dan 1 jaar, met en  

zonder diploma.

Dat betekent dat twee van de drie werkenden in 2016 bijleerden buiten de schoolbanken 
om. Daarmee stond Nederland in 2016 in Europa op de tweede plaats, na Zwitserland (CBS, 
Eurostat 2018). 84% van alle volwassenen die een opleiding volgen, doet dat bij private 
opleiders en 16% bij een door de overheid bekostigde instelling (CBS 2016). In 2017 was de 
gezamenlijke omzet van private opleiders tussen 3,1 en 3,4 miljard euro (SEO 2018). 

Marktontwikkelingen
De verwachting is dat de markt van leven lang leren de komende drie jaar zal groeien.
 Organisaties besteden steeds meer geld aan het opleiden van personeel. De meerder-  
 heid verwacht volgend jaar weer een sterke stijging in uitgaven, dat geldt voor alle   
 sectoren (NIDAP 2017).
 Contactonderwijs is nog steeds de belangrijkste vorm, maar de behoefte aan blended   
 learning blijft stijgen (NRTO 2018). Bij private opleiders werden in 2017 de volgende   
 onderwijsvormen gebruikt voor trainingen en cursussen. 
 

 Geheel online  25%
 Geheel klassikaal   39% (dalende trend)
 Blended learning  24% (stijgende trend, 15% in 2010, 20% in 2014)
 Afstandsleren  12% (stijgende trend)

 Korte opleidingen met een duur van maximaal vijf dagen en opleidingen die zich richten  
 op een branche- of beroepscertificaat winnen aan marktaandeel (NRTO 2018).
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Afnemers en behoeften
De Onderwijsraad kent vier functies toe aan leven lang leren. Dit heeft geleid tot vier 
typeringen van potentiële afnemers voor de markt van leven lang leren (formeel en 
niet-formeel leren). 

Type typering leven lang leren Dominante 
behoeften

Laatbloeier 
(ca. 5%)

reparatie: wie geen opleiding heeft gevolgd op 
jonge leeftijd, moet dat later kunnen inhalen.

zekerheid, succes 
in je werk, erken-
ning, erbij horen

Switcher 
(ca. 5%)

wisseling in loopbaan: wie op latere leeftijd erach-
ter komt dat hij iets anders wil of moet gaan doen, 
moet zich kunnen omscholen

zekerheid, succes 
in je werk, erbij 
horen

Bijscholer 
(ca. 65%)

bij de tijd blijven, vooruitkomen: wie zijn arbeids-
marktpositie op peil wil houden of verbeteren, 
moet kennis/ competenties vernieuwen/uitbrei-
den; onderscheid:
▪   verplichte bijscholing (PE-/accreditatiepunten)
▪   niet-verplichte bijscholing

verplichting voor 
beroep, succes in je 
werk

Personal 
learner 
(ca. 25%)

sociaal-culturele en persoonlijke functie: wie zich 
in algemene zin wil blijven ontwikkelen, doet 
nieuwe kennis en vaardigheden op

ontspanning, 
creativiteit, 
erbij horen

Voor de KB is de groep personal learners van primair belang. Daarnaast biedt de groep 
bijscholers mogelijkheden: bijvoorbeeld e-cursussen voor het behalen van PE-punten in de 
zorgsector. In sommige educatieve programma’s (BoekStart, de Bibliotheek op school) wordt 
al scholingsaanbod ontwikkeld voor professionals die niet in bibliotheken werken maar in  
de (jeugd)zorg.

De groep personal learners kan verder gesegmenteerd worden op basis van de Language of 
Learning (Ruijters en Simons, 2004 en 2016), waarbij vijf plus twee typeringen van afnemers 
ontstaan. In figuur 2.3 is te zien hoe deze leren, wat hun dominante behoeften zijn en welke 
do’s & don’ts belangrijk zijn bij het aanbieden van blended learning door openbare bibliothe-
ken en KB. Elk type heeft eigen strategieën, voorkeuren en allergieën.

Figuur 2.2 Afnemersgroepen leven lang leren met behoeften en omschrijving
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Type Typering leren Dominante 
behoeften

Do's &  don'ts
met het oog op blended 
learning

Kunst – 
afkijker

dagelijkse praktijk 
is beste leeromge-
ving: uitdagend en 
onvoorspelbaar; 
geïnteresseerd in 
het doel, niet in de 
weg ernaar toe

succes, 
zekerheid

Do’s: spelvormen waarbij je 
kunt winnen, praktijkfilm-
pje van praktijksucces, wil 
plek waar je ziet hoe het 
wel moet, vragen stellen aan 
ervaringsdeskundigen
Don’ts: leestafel, reflectie
vragen, theoretisch, oefenen

Partici-
peerder

met en van elkaar 
leren; samen ergens 
aan werken –>  
willen gesprek  
en vinden elkaars  
mening interessant

erbij horen, 
respect van 
en voor anderen

Do’s: chatboxen, in contact 
brengen met anderen, 
meningen uitwisselen, socia-
le spellen, zorg

Kennis-
verwerver

zoekt naar ‘stevig-
heid’, blijft in-
houdelijke vragen 
stellen; wil fouten 
voorkomen

succes, studie 
(zelfontplooi-
ing)

Do’s: leestafels (hoe meer 
hoe beter), heldere orde-
ning, kwaliteit en bewezen 
kennis, expert aan het woord
Don’ts: spelletjes (vindt hij 
irritant), iets uitproberen, 
brainstorm

Oefenaar veilige omgeving, 
fouten maken mag, 
denkt: ik moet het 
heel goed kunnen 
voordat ik zeg dat ik 
het kan

zekerheid Do’s: oefeningen (hoe meer 
hoe beter), simulaties/rollen-
spel, training on the job
Don’ts: spelletjes (is snel 
gekwetst)

Ontdekker leren uit dagelijk-
se gang van zaken 
en onverwachte 
gebeurtenissen; 
zelfsturing; fouten 
horen erbij

onbevooroor-
deeld zijn (zelf-
ontplooiing)

Do’s: doolhof aanbieden 
waarin eigen afslag gekozen 
kan worden, oefenen en 
simulaties
Don’ts: leestafels, stappen-
plannen, rijtjes

Type Typering leren Dominante behoeften

Doorziener kan grote complexiteit aan; wil gevoel 
en observaties toetsen bij anderen; 
onnavolgbaar voor anderen

probleem oplossen 
(zelfontplooiing)

Verbeelder 
(imaginair)

kan grote complexiteit aan; grote  
kennis en ervaring; ruimte nodig  
om te dwalen; moeilijk te delen met 
anderen; komt steeds meer voor

creativiteit 
(zelfontplooiing)

Figuur 2.3 Afnemersgroepen binnen de groep ‘personal learner’, gebaseerd op de Language 
of Learning (Ruijters en Simons, 2004 en 2016)

Figuur 2.4 Twee nieuwe typeringen van leerstijlen, gebaseerd op complexiteit en een andere 
manier van informatie verwerken (Ruijters en Simons, 2016)
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Segmentatie gebruiken
Als bibliotheken aanbod willen ontwikkelen, dan biedt de volgende werkwijze houvast 
(bron: gesprek Manon Ruijters, 2018).
1. Start met de keuze van een doelgroep.
2.  Bepaal vervolgens het leerprofiel dat bij deze groep hoort.
3.   Wil je content aanschaffen passend bij dit leerprofiel, maak dat kenbaar bij de 

Adviescommissie e-content.

Opmerkingen en voorbeelden 
Bij het gebruik van de Language of Learning zijn de volgende opmerkingen relevant (bron: 
gesprek Manon Ruijters, 2018).
  Iedereen heeft een compleet leerprofiel met alle vijf varianten in meer of mindere mate 

(figuur 2.3). Welke leerprofielen dominant zijn, kan per individu of groep bepaald 
worden. Vaak wordt een hoofdtype en een tweede bepaald.

  Het beroep dat iemand uitoefent of heeft uitgeoefend vormt de manier van denken 
en leren. Docenten, muzikanten, sporters zijn oefenaars. Een kok is een kunstafkijker. 

   Daarnaast bepaalt het leerdoel hoe je leert: een businessplan schrijven vereist kennis   
verwerven.

   Hoe hoger geschoold, hoe meer je je realiseert dat kennis relatief is. Hoe lager geschoold, 
hoe meer je opziet tegen kennis. 

Voorbeelden 
  Allochtone moeders: vaak participeerders in combinatie met kennisverwervers 

(voorzichtig, objectief). 
  Ondernemers: vaak kunstafkijkers (ongeduldig) en een beetje ontdekkers.
  Ouderen: vaak kennisverwervers en een beetje participeerders. 
  Schoolverlaters: vaak oefenaars. 
  Technische vakken: kennisverwervers. 
  Zorgvakken: participeerders. 

Conclusies en aanbevelingen t.a.v. afnemers
 Voor de KB zijn twee afnemersgroepen voor leven lang leren relevant: de personal 
 learner en de bijscholer. Voor beide afnemersgroepen kan de KB e-content aanbieden;   
 voor de bijscholer voor het behalen van PE-punten.
  Het hanteren van de Language of Learning vergt kennis en ervaring. De KB zou hierin   
 een rol kunnen vervullen: bibliotheken adviseren over leerprofielen die bij doelgroepen  
 passen en de implicaties daarvan.

2.2.2 | Bedrijfstak leven lang leren en concurrentie daarbinnen

De bedrijfstak leven lang leren bestaat voor ca. 70% uit B2B, business to business (maat-
werkleertrajecten binnen een organisatie) en 30% uit B2C, business to consumer (open 
cursusaanbod dat consumenten kunnen kiezen). In deze bedrijfstak domineren private 
aanbieders. Zij zijn verenigd in Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO) en 
hebben een gezamenlijk marktaandeel van zo’n 84%. Bekostigde instellingen hebben een 
marktaandeel van ca. 16%. 

In het algemeen geldt: hoe hoger mensen zijn opgeleid, hoe meer ze doen aan nascholing 
tijdens hun carrière, zie figuur 2.5. Er zijn geen cijfers bekend over het volgen van 
niet-werkgerelateerde cursussen/trainingen e.d.
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Figuur 2.5 Deelname werkgerelateerde cursussen/trainingen/opleidingen in 2016 (CBS, 2018)
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Private aanbieders
Private aanbieders van levenlanglerenonderwijs bieden zowel wettelijk erkende opleidingen 
aan als niet-wettelijk erkende trainingen, cursussen, masterclasses etc. In figuur 2.6 is te  
zien dat het meeste aanbod zit in de categorie communicatie/persoonlijke effectiviteit. De 
leden van NRTO zien dat het aanbod dat gericht is op gezondheidszorg en duurzaamheid 
toeneemt. Ook is er meer belangstelling voor opleidingen die gericht zijn op een branche-  
of beroepscertificaat, dat lijkt ten koste te gaan van het behalen van erkende mbo- of hbo- 
diploma’s tijdens het werk. Er zijn in Nederland 14.400 private aanbieders, waarvan ruim 
11.000 zzp’ers (SEO 2018). Circa 13% van het aanbod van private aanbieders is op vmbo-
niveau (stijgende trend), 35% op mbo-niveau, 34% op hbo-niveau (dalende trend) en 11%  
op wo-niveau. NRTO is in 2017 gestart met een eigen keurmerk voor aanbieders. 

Figuur 2.6 Niet-wettelijk erkend aanbod van private aanbieders in NL (SEO Economisch 
Onderzoek, Marktmonitor private aanbieders 2018)
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Concurrenten
De KB heeft een bijzondere positie binnen de markt van levenlangleren. Op deze markt 
biedt de KB in 2018:
A. e-cursussen voor consumenten (niet-formeel leren);
B. informatie en bronnen van informatie aan consumenten (voor informeel leren);
C. samen met bibliotheken, in opdracht van rijksoverheid en gemeenten: programma’s   
 voor laagopgeleiden/kwetsbare burgers. 

Bij A concurreert de KB met andere aanbieders van online cursussen, die gericht zijn op de 
personal learner: private aanbieders (uitgevers en opleiders), branche- en beroepsorganisaties 
en uitzendbureaus (interne leeromgeving). Bij B concurreert de KB met andere bronnen van 
informatie, bijvoorbeeld van branche- en beroepsverenigingen, themawebsites over bijvoor-
beeld gezondheid en Wikipedia. Bij C heeft de KB geen concurrentie. 

Substituten
Informeel leren en e-learning in organisaties zijn substituten voor formeel en niet-
formeel onderwijs. Ze spelen een grote rol, omdat e-learning steeds populairder wordt 
en 85% van de tijd die op het werk wordt besteed aan leren, betrekking heeft op leren 
tijdens de taken die worden uitgevoerd (informeel leren). Daar komt nog bij dat in onge-
veer de helft van de gevallen collega’s ook profiteren van de kennis die anderen in cur-
sussen hebben opgedaan (ROA 2018). Dat betekent dat het aanbod van de KB bijdraagt 
aan informeel leren in Nederland en aan e-learning. Daarmee draagt de KB bij aan de 
sterke dreiging van substituten binnen de markt van leven lang leren en daarmee aan 
het onder druk zetten van de winstgevendheid voor andere aanbieders in deze branche. 

Conclusies en aanbevelingen t.a.v. concurrenten
De concurrentie wordt gevormd door online cursusaanbieders die gericht zijn op de 
personal learner/bijscholer en websites met veel informatie. Een analyse van online  
cursusaanbieders is niet voorhanden. Het is aan te bevelen om een analyse te doen  
om inzicht te krijgen in verschillen qua thema’s, prijzen, beoogde afnemers en het  
inspelen op hun behoeften. 
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2.3 | Conclusies externe analyse

In deze paragraaf worden de belangrijkste kansen en bedreigingen genoemd, die voortvloei-
en uit de analyses. De kansen bieden mogelijkheden voor waardecreatie voor klanten. 

Kansen
1.   Markt voor leven lang leren groeit. Stijgende behoefte aan korte opleidingen (max. 5  

dagen), opleidingen gericht op branche- of beroepscertificaten en op het gebied van ge-
zondheidszorg en duurzaamheid.

2.  Interessante afnemersgroepen: de personal learner (verplichte nascholing:  
PE- punten) en de bijscholer.

3.   Kabinetsplannen voor de portal met scholingsmogelijkheden (voorjaar 2019), 
toekenning publieke middelen voor individuele leerrekening (voorjaar 2019) 
en aanpak van laaggeletterdheid (begin 2019).

4.   Diverse trends leiden waarschijnlijk tot meer vraag naar aanbod op het gebied van kennis 
over de hele linie (o.a. PE-punten): interculturele vaardigheden, meertaligheid, onder-
nemerschap, initiatief nemen, leren leren, creativiteit, probleemoplossend vermogen, 
omgaan met technologie, data-analyse en -interpretatie, spraak als nieuwe interface, 
duurzaamheid en energie.

5.  Bibliotheken bijstaan met adviseren over het omgaan met de Language of Learning  
(Ruijters en Simons): leervoorkeuren van hun doelgroepen vertalen naar aanbod.

6. Regionalisatie: samenwerking zoeken met partijen in regio Den Haag.
7. Microcredentials: in kader van flexibilisering van onderwijs. 
8. Opkomst van spraak als interface.

Bedreigingen
1. Branche leven lang leren bestaat voor 70% uit B2B en slechts 30% uit open aanbod.
2. Scholingsaftrek belasting vervalt in 2020.
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Dit hoofdstuk is een samenvatting van de interne analyse die bij de KB is doorgevoerd door 
middel van desktop research, vragenlijsten en interviews. Hiervoor is de organisatie in het 
algemeen bekeken, zijn bronnen van duurzaam concurrentievoordeel benoemd en is een 
stakeholderanalyse gemaakt. Uit de interne analyse wordt duidelijk welke ontwikkelings- 
mogelijkheden er zijn op basis van eigen middelen. 

3.1 | Middelen

Materiële middelen
De KB beschikt over materiële middelen zoals de collectie, de inrichting van het gebouw,  
de ICT-infrastructuur met hard- en software alsmede applicaties. 

Immateriële middelen
De KB heeft een uitstekende, internationale reputatie op het gebied van onderzoek,  
innovatie en erfgoed. De KB beschikt over de eigen merken KB | Nationale Bibliotheek, 
Delpher, online Bibliotheek en Jeugdbibliotheek.

Kennis
Binnen de KB is de nodige kennis aanwezig om middelen goed in te kunnen zetten. De 
organisatie beschikt over collectiekennis (inhoudelijke kennis, het bewaren en toeganke-
lijk maken ervan) en kennis van de digitale infrastructuur voor bibliotheken, onderwijs en 
onderzoek. De KB neemt een unieke positie in binnen het bibliotheekdomein en andere 
netwerken waarmee samengewerkt wordt en kennis gedeeld. Bovendien weet men bij de  
KB hoe grote ontwikkelprogramma’s in Nederland gepromoot kunnen worden.

Inkoop e-content
Op basis van de Wsob zet de KB duurzaam middelen in om e-content in te kopen, bijvoor-
beeld e-books, luisterboeken, kranten, tijdschriften en databanken. Daarnaast investeert ze 
in het inzichtelijk en toegankelijk maken van deze content en in de promotie daarvan.

3.2 | Vaardigheden

De KB is wat betreft de op de markt gerichte vaardigheden sterk in technology monitoring, 
wat past bij de kerntaak. De blik op de markt kan nog beter worden ontwikkeld. Nu worden 
analyses van macro-economische ontwikkelingen en concurrentie (inclusief substituten) 
minder vaak gebruikt als basis voor beleid en het uitvoeren van taken. Alle op het functio-
neren van de organisatie gerichte vaardigheden zijn sterk ontwikkeld. Er wordt steeds meer 
gebruikgemaakt van inzichten uit klantinteractie als leidraad voor het uitvoeren van taken.

3.3 | Activiteiten

De onderscheidende positie van een organisatie is niet alleen gebaseerd op de keuze van in te 
zetten middelen, vaardigheden en activiteiten, maar vooral ook op hun onderlinge samen-
hang. De kernactiviteiten van de KB liggen op het gebied van het zichtbaar, bruikbaar en 
houdbaar maken van de collectie, de infrastructuur daarvoor en het onderhouden van de 
netwerken om maatschappelijke waarde te realiseren. De KB heeft een duurzaam concurren-
tievoordeel bij alle activiteiten rondom de collectie, het erfgoed, Delpher, de online  
Bibliotheek en het OB-netwerk.

3. Samenvatting interne analyse
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3.4 | Stakeholderanalyse leven lang leren

Uit de midterm review van de Wsob blijkt dat de bibliotheek van nu actief bijdraagt aan 
maatschappelijk ontwikkelingen, (digitale) basisvaardigheden van inwoners en sociale  
cohesie. Ook de samenwerking in het netwerk is in ontwikkeling. In de stakeholderanalyse 
leven lang leren lijkt het landschap met stakeholders op dit moment te omvangrijk om  
te kunnen managen. Om grip hierop te krijgen is het noodzakelijk om kernpartners te  
onderscheiden in lijn met de gekozen strategie. De KB kan een knooppuntenorganisatie 
introduceren en verbinding bewerkstelligen. 

3.5 | Conclusies interne analyse

Sterktes
1.  Sterke merken en goede reputatie op het gebied van onderzoek, innovatie en  

erf goedcollectie.
2. Wettelijke taak wat betreft aansturen bibliotheeknetwerk.
3. Structureel beschikbare gelden voor inkoop gebruiksrechten e-content.
4.  Goed in technology monitoring en sterke inside-out-vaardigheden:  

onderzoek & ontwikkeling, logistiek, technologische innovatie, kostenbeheersing  
en financieel management.

5.  Veel bronnen van (duurzaam) concurrentievoordeel: alle activiteiten rondom de   
collectie, het erfgoed, Delpher, de online Bibliotheek en het OB-netwerk.

Zwaktes
1.  Voeling met de markt kan nog iets beter worden ontwikkeld (macro-economische  

ontwikkeling en concurrentieanalyse).
2.  Nog meer aandacht nodig voor de doorontwikkeling van diensten en het belang van  

een goede prijsstelling.
3. Een goede serviceverlening vereist continue investering.
4. Keuzes in stakeholdermanagement mogen bewuster gemaakt worden.
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De kansen en bedreigingen uit hoofdstuk 2 en sterktes en zwaktes uit hoofdstuk 3 vormen de 
SWOT-analyse.

Kansen

1.      Kabinetsplannen voor portal scholingsmogelijkheden, toekenning publieke middelen 
voor individuele leerrekening en aanpak van laaggeletterdheid.

2.  Diverse trends leiden waarschijnlijk tot meer vraag naar aanbod op het gebied  
van kennis over de hele linie (o.a. PE-punten), interculturele vaardigheden,  
meertaligheid, ondernemerschap, initiatief nemen, leren leren, creativiteit,  
probleemoplossend vermogen, omgaan met technologie, data-analyse en  
-interpretatie, duurzaamheid en energie.

3. Trend van regionalisatie: samenwerking zoeken met partijen in regio Den Haag.
4.  Trend van digitalisering van onderwijs/blended learning: samen met OB’s aanbod 

ontwikkelen onder het merk van OB’s.
5. Microcredentials, in het kader van flexibilisering van onderwijs. 
6.  Markt voor leven lang leren groeit. Stijgende behoefte aan korte opleidingen  

(max. 5 dagen), opleidingen gericht op branche- of beroepscertificaten en op het  
gebied van gezondheidszorg en duurzaamheid.

7. Interessante afnemersgroepen: personal learner en bijscholer.
8.  OB’s adviseren over het omgaan met de Language of Learning (Ruijters en Simons): 

leervoorkeuren van hun doelgroepen vertalen naar aanbod.

Bedreigingen

1.  Branche leven lang leren bestaat voor 70% uit B2B en slechts 30% uit open aanbod.
2. Scholingsaftrek belasting vervalt. 

Sterktes

1.  Sterke merken en goede reputatie op het gebied van onderzoek, innovatie  
en erfgoedcollectie.

2. Wettelijke taak t.a.v. aansturen bibliotheeknetwerk.
3. Structureel beschikbare gelden voor inkoop gebruiksrechten e-content.
4.   Goed in technology monitoring en sterke inside-out-vaardigheden: onderzoek & 

ontwikkeling, logistiek, technologische innovatie, kostenbeheersing en
 financieel management.
5.  Veel bronnen van (duurzaam) concurrentievoordeel: alle activiteiten rondom de 

collectie, het erfgoed, Delpher, de online Bibliotheek en het OB-netwerk.

Zwaktes

1.  Voeling met de markt kan nog iets beter worden ontwikkeld (macro-economische 
ontwikkeling en concurrentieanalyse).

2.  Nog meer aandacht nodig voor de doorontwikkeling van diensten en het belang van 
een goede prijsstelling.

3.  Een goede serviceverlening vereist continue investering.
4.  Keuzes in stakeholdermanagement mogen bewuster gemaakt worden.

4. SWOT-analyse
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5. Aanbevelingen

Rol van de KB
Binnen de markt van leven lang leren in Nederland zien we de volgende rol voor de KB.
A.  De behoefte aan informeel leren ondersteunen door veel en goed toegankelijke informatie 

en diensten online te bieden.
B.   De behoefte aan niet-formeel leren (cursussen, trainingen etc.) ondersteunen met 

- e-cursussen 
- advies voor bibliotheken over Language of Learning om activiteiten voor 
 doelgroepen op te zetten. 
Daarbij is het van belang om een ander aanbod te hebben dan private partijen om  
concurrentie te voorkomen.

C.   Nederlanders verwijzen naar de resterende mogelijkheden qua formeel leren via  
bekostigd onderwijs. 

Gegeven de situatie en het beleidsplan 2019 – 2022 van de KB zien wij de volgende kansen 
voor activiteiten op het gebied van leven lang leren in 2019 en daarna. We hanteren hierbij 
een breed perspectief: van niet-formeel en informeel leren. 

1. | Language of Learning gebruiken
De KB kan bibliotheken adviseren over de Language of Learning, waardoor zij de leerprofie-
len kunnen hanteren en leeractiviteiten voor specifieke doelgroepen kunnen ontwikkelen. 
Dit advies kan door een gespecialiseerde expert van de KB gegeven worden of via een te 
ontwikkelen online tool. De leerprofielen zijn ook in persona’s te verwerken voor gebruik 
binnen de KB. 

2. | Burgers attenderen 
In het voorjaar van 2019 wordt duidelijk of het kabinet een portal met leermogelijkheden 
gaat creëren voor elke burger, waarin duidelijk wordt of iemand nog ‘recht’ heeft op bekos-
tigd onderwijs en welke opties er zijn. Begin 2019 wordt eveneens duidelijk waar de gelden 
die zijn gereserveerd voor de individuele leerrekening aan besteed worden. De kans is groot 
dat deze worden ingezet voor laagopgeleiden of kwetsbare groepen in de samenleving. 
Als de uitwerking van het kabinetsbeleid in de loop van 2019 bekend is, kan de KB inzetten 
op het attenderen van burgers op de nieuwe leermogelijkheden en doorverwijzen. 

3. | Beter inzicht in leeractiviteiten 
Om een goed inzicht te krijgen in de huidige levenlanglerenactiviteiten van de KB is het aan 
te bevelen om deze per relevant beleidsdoel in kaart te brengen en daarbij het beoogde oplei-
dingsniveau (laag, midden, hoog) en mate van vordering/vooruitgang aan te geven.

      

Dit versterkt het ontwikkelen van doorgaande lijnen voor leren: de KB als plek om te blijven 
leren. Deze opzet heeft implicaties voor metadatering van content en biedt nog meer moge-
lijkheden als de ontwikkeling van microcredentials op grote schaal doorzet.

opleidingsniveau 
vordering binnen thema


laag midden hoog

start

gevorderd

expert
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4. | Doelgroepgericht ontsluiten van content
Afnemers willen bij een online aanbod zelf kunnen inschatten of het geschikt is. Informatie 
over ingangsniveau en vordering/vooruitgang binnen het thema helpt daarbij, zie punt 3.

5. | KB-diensten bruikbaarder maken met het oog op informeel leren
Extra informatieve of didactische content op bestaande grote diensten verhoogt het gebruik 
en de kwaliteit daarvan. Binnen Delpher kunnen bijvoorbeeld (online) trainingen worden 
aangeboden voor specifieke doelgroepen, denk aan studenten (‘zo gebruik ik Delpher’) of 
genealogen (‘zo ontrafel ik mijn familiegeschiedenis met Delpher’).

6. | Met spraaktechnologie informatie ontsluiten (informeel leren) 
Het gebruik van spraaktechnologie als interface groeit snel. Smart speakers bieden voordeel 
op momenten dat je je handen niet kunt gebruiken, een scherm niet kan zien en in huis-
houdelijke apparaten. Bovendien is het zoeken op internet met behulp van spraak eenvou-
diger en dus toegankelijker voor minder taalvaardige mensen. Binnen de KB wordt nu al 
nagedacht over spraaktechnologie. In 2019 kan nog geprofiteerd worden van het first-mo-
ver-voordeel, zodat KB-content hoog scoort in organic search en daarmee bijdraagt aan 
informeel leren in Nederland.

7. | Strategisch stakeholdermanagement
Door keuzes te maken qua stakeholdermanagement ontstaat meer grip op de complexe con-
text waarbinnen gewerkt wordt op het gebied van leven lang leren. Identificeer strategische 
thema’s voor de sector (bijvoorbeeld duurzaamheid) en sluit landelijke partnerschappen af 
die lokaal vorm krijgen. 

8. | Kenniscirculatie in de regio
De trend van regionalisatie heeft eraan bijgedragen dat onderwijsinstellingen, overheden en 
beroepspraktijk gezamenlijk werken aan kenniscirculatie in netwerken. De KB kan bijvoor-
beeld met Delpher in de regio Den Haag bijdragen aan kenniscirculatie, met partners zoals 
Campus Den Haag van Universiteit Leiden, Hogeschool Inholland en Haagse Hogeschool en 
de gemeente Den Haag. Het nieuwe KB-gebouw zal innovatieve mogelijkheden voor leren 
en ontmoeten bieden (denk aan KB Ateliers). 

9. | Maatschappelijke waarde centraal
De KB vertaalt de maatschappelijke waarde van diensten naar doelen als bereik, gebruik en 
waardering. Op het meten van waardering kan nog meer worden ingezet, bijvoorbeeld met 
de Net Promoter Score als indicator van klanttevredenheid of door feedback te vragen aan 
websitebezoekers. Onafhankelijke, door Google erkende bureaus kunnen erbij helpen om 
reviews van producten en diensten te tonen.

10. | Content beschikbaar maken voor (her)gebruik 
Data en metadata beschikbaar stellen of aanleveren bij anderen, opdat klanten content kun-
nen (her)gebruiken, bijvoorbeeld door te publiceren via Wikipedia, Wikimedia Commons, 
Wikidata en andere Linked (open) Data-platformen. Het is ook mogelijk om via platformen 
voor specifieke doelgroepen data en metadata in te brengen op basis van  
strategische partnerschappen.
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Bijlage: Begrippenkader

Omdat bij het onderwerp ‘leven lang leren’ veel verwarring over terminologie kan ontstaan, 
lichten we hier toe hoe we bepaalde termen hebben gebruikt.

We hanteren de volgende definities:

 Formeel leren: Systematisch en doelgericht leren, met als doel het verwerven van een   
 erkend diploma. 
   Niet-formeel (ook non-formeel) leren: Systematisch en doelgericht leren, zonder een  

erkend diploma.
  Informeel leren: Leren als ‘bijproduct’.

Soms worden er ook andere invullingen aan deze begrippen gegeven; bijvoorbeeld bedoelt 
men in het algemene spraakgebruik vaak met ‘informeel leren’ alle ‘wat minder doelgerichte’ 
vormen van leren. Wij hanteren in dit stuk de ‘strakke’ definitie omdat dit volgens ons de 
helderheid bevordert.

In dit stuk wordt voorgesteld om als basis voor het segmenteren van afnemersgroepen de 
Language of Learning (Ruijters en Simons, 2004, 2016) te gebruiken. Hierbij is de leervoor-
keur leidend, dus hoe men wil leren. 

Met de komst van het internet zijn de mogelijkheden hoe we kunnen leren veranderd. We 
leren steeds meer online, bijvoorbeeld in Massive Open Online Courses (MOOC’s). Leren in 
een combinatie van fysiek en digitaal is ook in opkomst. Dat noemen we blended learning. 
In plaats van een complete opleiding te volgen, leren we steeds meer in kleinere ‘hoeveel-
heden’. Microcredentials helpen erbij om deze kennis te certificeren. Open Badges zijn daar 
bijvoorbeeld een standaard voor. 

In sommige beroepen is het verplicht om een vastgesteld aantal uren lang bij te scholen, 
bijvoorbeeld in de zorgsector. Dat zijn zogenaamde Permanente Educatie uren (PE-uren).

In de Innovatieagenda en Actieagenda 2017-2018 worden vier prioriteiten genoemd:
1. Jeugd en onderwijs
2. Participatie en zelfredzaamheid
3. Persoonlijke ontwikkeling
4. Verandering en verbreding klassieke bibliotheek in het netwerk.

De eerste drie hebben daarbij o.a. betrekking op de landelijke educatieve programma’s. Zo 
zijn de programma’s BoekStart en de Bibliotheek op school gerelateerd aan ‘Jeugd en onder-
wijs’ en de Bibliotheek en basisvaardigheden aan ‘Participatie en zelfredzaamheid’. Binnen 
deze prioriteiten zijn diverse thema’s benoemd waarop bibliotheken actief zijn. Het thema 
‘leven lang leren’ valt hierbij onder ‘Persoonlijke ontwikkeling’. 

De betekenis van het begrip ‘leven lang leren’ wordt verschillend ingevuld. Soms wordt 
ermee bedoeld: leren op alle leeftijden, als het ware van de wieg tot aan het graf. Soms wordt 
het begrip alleen in relatie tot volwassenen gebruikt. Of voor zelfredzame volwassenen. Een 
nog nauwere focus hebben degenen die ‘leven lang leren’ associëren met leren om je kansen 
op de arbeidsmarkt te vergroten. Dan spreek je ook van scholing. Om misverstanden te voor-
komen is het belangrijk om je bewust te zijn van deze verschillende betekenissen.

‘Leven lang ontwikkelen’ zoals beschreven o.a. in de recente kamerbrieven richt zich voorna-
melijk op lager opgeleiden. Een interventie zoals de individuele leerrekening is gericht op deze 
groep; dat is een spaarrekening voor laagopgeleide werknemers, die uitsluitend ingezet kan 
worden voor scholing. 
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