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Opleiding Collectioneren
De centrale vraag van de opleiding is:
Hoe onderhoud je een goede collectie in de bibliotheek en wat is een
‘goede collectie’ eigenlijk?
De opleiding is bestaat uit 3 modules.
Module 1: bouwstenen van het collectioneren
Module 2: collectioneren in de praktijk: processen en systemen
Module 3: de toekomst van het collectioneren

Module 1
In module 1 leer je de basis van het collectioneren. Je stelt een collectieplan- en profiel op voor (een
vestiging) van je eigen bibliotheek. Aan het eind van de module ben je in staat te werken met de eigen
collectie, deze samen te stellen, te optimaliseren en te rationaliseren
Bij het collectieplan maak je gebruik van de volgende kaders:
▶ Uit de wettelijke taken (WSOB) en gemeentelijke/provinciale doelstellingen volgt de opdracht van de
bibliotheek.
▶ Deze wordt lokaal vormgegeven in de vorm van een beleidsplan met doelstellingen voor de hele
bibliotheek.
▶ Daarnaast gelden voor de collectie de landelijke afspraken van het Gezamenlijk Collectieplan van de
Koninklijke bibliotheek.
▶ Iedere bibliotheek staat in haar eigen werkgebied. Daarin zijn een aantal doelgroepen te vinden die
mogelijk beter bediend kunnen worden.
▶ Ook heeft iedere bibliotheek andere activiteiten waarin de collectie een rol speelt.
Bij het collectieprofiel maak je gebruik van diverse kengetallen en budgetten en kom je tot een cijfermatige
uitwerking van je plan.
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Omdat groep 1 al binnen 2 dagen vol was, starten we in najaar 2022 met 2 groepen.
Iedereen die zich na 24 augustus 2022 aanmeldt, wordt automatisch in groep 2 geplaatst.

Module 1 gemiddelde tijdsinvestering
Hoeveel tijd iemand nodig heeft ter voorbereiding van de bijeenkomsten en de eindopdracht is natuurlijk
persoonlijk. Iemand met meer ervaring zal waarschijnlijk minder tijd nodig hebben.
We verwachten als voorbereiding van de bijeenkomst maximaal 5 uur en voor de eindopdracht circa 10 uur.
Het programma van de bijeenkomsten ziet er als volgt uit:
10-12 uur ochtendprogramma
12-13 uur pauze
13-15 uur middagprogramma
15-16 uur rondleiding door de bibliotheek

Module 2
De inhoud van module 2 en 3 bepalen we in november 2022. Onderstaande onderwerpen zijn onder
voorbehoud.
In module 2 behandelen we systemen, die helpen bij het collectioneren en komen o.a. de volgende
onderwerpen aan bod:

▶
▶
▶
▶

Bibliotheeksysteem leveranciers en hun mogelijkheden (modules van o.a. OCLC en Axiell)
Datagedreven collectioneren en andere tools van NBD Biblion
Hoe zit de logistiek in elkaar
Hoe bestel je, routing/floating

Module 3
De inhoud van module 2 en 3 bepalen we in november 2022. Onderstaande onderwerpen zijn onder
voorbehoud.
In module 3 kijken we naar de toekomst van het collectioneren. Hierbij komen o.a. de volgende
onderwerpen aan bod:

▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶

Trends en innovatie
De collectie en kunstmatige intelligentie
De rol van de collectie binnen de bibliotheek van de toekomst
TOC (Theory of Change)
Het koppelen van collectie en programmering
Taalhuis (NT, NT2)
Streaming

