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O N D E R Z O E K  O B - C O L L E C T I E

De collectie van de openbare bibliotheek bestaat uit 
verschillende soorten materialen, die fysiek, digitaal of in beide 
vormen beschikbaar zijn. Waar de collectie aanvankelijk alleen 
boeken en bladmuziek bevatte, werd deze vanaf de jaren zestig 
uitgebreid met audiovisuele materialen, zoals video’s, cd-roms, 
cd’s en dvd’s. De landelijke digitale openbare bibliotheek biedt 
toegang tot de collectie e-books en luisterboeken via de online 
Bibliotheek, Jeugdbibliotheek.nl en de VakantieBieb. Daarnaast 
is de digitale collectie te vinden via lokale catalogi en 
Bibliotheek.nl.  
In 2018 bestond de totale collectie uit 24,3 miljoen items: 
(fysieke) boeken (22,6 miljoen), muziek-cd’s (266.000), dvd’s 
(813.000) en bladmuziek (330.000). De totale collectie van alle 
openbare bibliotheken neemt sinds 1999 gestaag af. Ten 
opzichte van 2017 kromp de collectie in 2018 met 4% (Van de 
Burgt & Van de Hoek, 2019; CBS 2019a). Met name de omvang 
van de collectie voor volwassenen neemt af, onder meer door een 
vermindering van het aantal dubbele titels door rationeel 
collectioneren. Hierbij wordt rekening gehouden met factoren als 
uitleencijfers en gewenste uitleenfrequenties. De omvang van de 
digitale boekencollectie neemt juist toe: van circa 10.000 
e-booktitels in 2015 tot ruim 21.000 titels eind 2019. Met name 
het aanbod in de categorie fictie is groot, zowel voor 
volwassenen (circa 13.000 e-books) als voor jeugd (ruim 2000) 
(Van de Burgt & Van de Hoek, 2019, CBS, 2019b). 

Meer luisterboeken
Naast e-books worden via de online Bibliotheek ook andere 
materialen aangeboden. In 2018 waren via de online Bibliotheek 
ruim 2000 luisterboeken en 48 cursussen beschikbaar (Van de 
Burgt & Van de Hoek, 2019; CBS, 2019a). Het aantal actieve 
accounts van de LuisterBieb blijft toenemen. In 2018 waren er 
ruim 123.000 mensen met een LuisterBiebaccount die in dat jaar 
minimaal een luisterboek leenden (Van de Burgt & Van de Hoek, 
2019). In 2019 is het aanbod van cursussen via de digitale 
bibliotheek stopgezet. 

Licenties digitale bibliotheek 2015 2016 2017 2018

E-books 10.611 12.299 18.222 21.583
VakantieBieb 66 60 66 62
Luisterboeken - 750 1.212 2.210
Cursussen - 32 42 48 
Bron: Van de Burgt & Van de Hoek, 2019.

Audiovisuele materialen
Met een totale collectie van bijna 1,4 miljoen fysieke 
audiovisuele items hebben openbare bibliotheken daarnaast een 
groot archief aan audiovisuele materialen. Deze collectie bestaat 
grotendeels uit dvd’s en muziekcd’s, luisterboeken en games (Van 
de Burgt & Van de Hoek, 2019). Ook de grootte van deze 
collectie daalde sterk, van 2,3 miljoen items in 2009 tot 1,4 
miljoen in 2018 (Van de Burgt & Van de Hoek, 2019). Dit hangt 
waarschijnlijk samen met de opkomst van nieuwe technologieën 
en video on demand-diensten van tv- en internetproviders en 
bedrijven als Netflix, Videoland, HBO en Amazon. Leden van de 
openbare bibliotheek kunnen ook de collectie van Muziekweb 
raadplegen: de nationale, Nederlandse muziekbibliotheek, 
voorheen de Centrale Discotheek Rotterdam (CDR). In 2018 had 

Muziekweb circa 600.000 cd’s, 300.000 lp’s, bijna 30.000 
muziek-dvd’s en 4000 film-dvd’s in de collectie. Deze items wordt 
echter niet meegeteld in de omvang van de fysieke collectie aan 
audiovisueel materiaal. 

Fysieke en digitale collectie
In 2018 bevonden zich ongeveer evenveel boeken voor de jeugd 
als voor volwassenen in de bibliotheek: 5,9 miljoen fictieboeken 
en 4,8 miljoen non-fictieboeken voor volwassenen versus zo’n 9 
miljoen fictieboeken en 2,7 miljoen non-fictie-exemplaren voor 
de jeugd, in beide gevallen samen zo’n 11 miljoen per 
leeftijdscategorie. In de digitale bibliotheek liggen deze 
verhoudingen anders: hier zijn zo’n 13.000 fictie e-books en 
6000 non-fictie e-books voor volwassenen te vinden, tegenover 
ruim 2000 fictie e-books en 300 non-fictie e-books voor de 
jeugd. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat zich in de digitale 
bibliotheek geen dubbele exemplaren bevinden, omdat de 
Nederlandse digitale openbare bibliotheek – in tegenstelling tot 
veel andere Europese landen – gebruikmaakt van een one copy 
multiple users-systeem. Hierbij kan een ingekochte digitale titel 
tegelijkertijd door meerdere bibliotheekleden worden gelezen. 

Uitleningen
Het aantal uitleningen van fysieke materialen loopt sinds 1999 
vrij constant terug; dat geldt voor zowel boeken als voor 
audiovisuele materialen, voor boeken voor volwassenen als 
boeken voor jeugd, en zowel voor fictie als voor non-fictie 
boeken. In 2018 werden 66,5 miljoen materialen uitgeleend, 
waarvan 63,2 miljoen fysieke boeken; circa 6% minder dan in 
het jaar daarvoor (Van de Burgt & Van de Hoek, 2019; CBS, 
2019a). Tegenover deze daling van de fysieke uitleningen staat 
een stijging van het aantal uitleningen van e-books: van 1,6 
miljoen uitleningen in 2015 naar 3,5 miljoen eind 2018 (Van de 
Burgt & Van de Hoek, 2019; CBS, 2019b). Een exemplaar van 
een willekeurig jeugdboek werd in 2018 gemiddeld 2,9 keer 
uitgeleend. Voor boeken voor volwassenen stond de teller op 2,7. 
In totaal werden alle boeken voor volwassenen bijna 29 miljoen 
keer uitgeleend; de jeugdboeken ruim 34 miljoen keer (Van de 
Burgt & Van de Hoek, 2019). De meest uitgeleende titel voor 
volwassenen was De doorbraak van Simone van der Vlugt; onder 

de jeugd gooide Het Leven van een Loser: FF Offline van Jeff 
Kinney de hoogste ogen. 

Leden positief
Ondanks de terugloop in de hoeveelheid beschikbare materialen 
blijven bibliotheekleden onverminderd enthousiast over de 
collectie, zo blijkt uit onderzoek van BiebPanel uit 2018 onder 
ruim 16.000 bibliotheekleden van 80 basisbibliotheken.
Bibliotheekleden die positief zijn over hun bibliotheek bevelen de 
bibliotheek juist aan vanwege de ruime collectie, naast de fijne 
plek, de vriendelijke en hulpvaardige medewerkers en de lage 
prijs. De leden die kritischer zijn, hebben  behoefte aan een 
ruimere collectie: ze willen meer actuele titels of hebben wensen 
over specifieke onderwerpen of genres. De vindbaarheid van de 
collectie biedt ruimte voor verbetering: twee op de drie 
bibliotheekleden zijn hier ontevreden over. Leden van 
bibliotheken die een retailindeling hanteren, zijn minder 
tevreden; kleine vestigingen met een beperkte collectie worden 
beduidend beter beoordeeld (Probiblio, 2018).
TEKST: ANNE VAN DEN DOOL EN ANNEMIEK VAN DE BURGT (KB)

Meer lezen over onderwerpen als de fysieke en digitale collectie 
van de openbare bibliotheek? Zie www.bibliotheekinzicht.nl. 
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Op Bibliotheekinzicht.nl kunnen beleidsmakers en 
bibliotheekprofessionals terecht voor betrouwbare, neutrale en 
actuele informatie over de openbare bibliotheeksector. De 
Koninklijke Bibliotheek (KB) bundelt hier kennis uit diverse 
onderzoeken die inzicht geven in de staat van het 
bibliotheekstelsel. Bibliotheekinzicht streeft ernaar een volledig 
en actueel beeld te schetsen van de stand van zaken op 
verschillende beleidsterreinen die bibliotheken aangaan. Omdat 
er jaarlijks veel relevante onderzoeken verschijnen, wordt 
Bibliotheekinzicht voortdurend geactualiseerd. Komt u zelf een 
nieuw of relevant onderzoek tegen dat niet mag ontbreken op 
Bibliotheekinzicht, laat het ons dan vooral weten via 
bibliotheekinzicht@kb.nl.

    Top 10 meest uitgeleende boeken in 2018

  Volwassenen  Jeugd 
  Titel Auteur Titel Auteur
	 1	 Saskia	Noort	 Huidpijn	 De	waanzinnige	boomhut	van	78	verdiepingen	 Andy	Griffiths
	 2	 Nazomer	 Esther	Verhoef	 De	waanzinnige	boomhut	van	65	verdiepingen	 Andy	Griffiths
	 3	 Oorsprong	 Dan	Brown	 Het	Leven	van	een	Loser:	Geen	paniek!	 Jeff	Kinney
	 4	 De	doorbraak	 Simone	van	der	Vlugt	 Het	Leven	van	een	Loser:	Bekijk	het	maar!	 Jeff	Kinney
	 5	 Toen	het	donker	werd	 Simone	van	der	Vlugt	 De	waanzinnige	boomhut	van	52	verdiepingen	 Andy	Griffiths
	 6	 Onderuitgehaald	 Loes	den	Hollander	 De	waanzinnige	boomhut	van	13	verdiepingen	 Andy	Griffiths
	 7	 Winternacht	 Suzanne	Vermeer	 Het	Leven	van	een	Loser:	Gedumpt	 Jeff	Kinney
	 8	 De	dag	van	de	doden	 Nicci	French	 Het	Leven	van	een	Loser:	Ff	offline	 Jeff	Kinney
	 9	 Lieve	mama	 Esther	Verhoef	 Het	Leven	van	een	Loser:	Een	hondenleven	 Jeff	Kinney
	 10	 Winterwereld	 Linda	van	Rijn	 Het	Leven	van	een	Loser:	Zwaar	de	klos!	 Jeff	Kinney

Bron: Stichting CPNB, 2019.
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