
 
 

Infinitas Learning richt zich onder nieuwe eigenaar op 

innovatie in Europa 

Utrecht, Nederland, 9 juni 2021 - Infinitas Learning, moederbedrijf van educatieve uitgeverijen 

Plantyn (België), Noordhoff (Nederland) en Liber (Zweden) komt in Nederlandse handen. De 

huidige eigenaar Compass Partners heeft vandaag een overeenkomst getekend met familiebedrijf 

en participatiemaatschappij NPM Capital om alle aandelen van het bedrijf over te dragen. De 

strategie voor de toekomst is om verder te investeren in digitale producten met een focus op de 

ontwikkeling van gepersonaliseerde leeroplossingen voor leerlingen en leerkrachten en het 

stimuleren van de internationale groei van Infinitas in Europa. Er worden geen financiële details 

van de voorgenomen transactie bekend gemaakt. Partijen verwachten dat de transactie in de 

tweede helft van dit jaar wordt afgerond. De overeenkomst is onderworpen aan de normale 

goedkeuringsprocedures van de EU en alle formele vereisten in relatie tot de transactie worden 

momenteel afgerond.  

 

Infinitas Learning is een toonaangevende leverancier in België, Nederland en Zweden via bekende en 

gerenommeerde educatieve uitgeverijmerken. Het bedrijf bereikt meer dan vijf miljoen leerlingen 

met innovatieve producten en diensten voor leerlingen en leerkrachten. De blended learning 

proposities omvatten het volledige scala van interactief online leren en digitale 

onderwijsoplossingen, aangevuld met tekstboeken voor alle belangrijke vakken die worden 

onderwezen in basisscholen, secundaire scholen en andere onderwijsinstellingen. De bedrijven van 

Infinitas hebben een succesvolle geschiedenis in het ontwikkelen van titels die toonaangevend in de 

markt zijn. Dit doen zij samen met een aantal van de meest getalenteerde leerkrachten in de landen 

waarin zij actief zijn.  

In de afgelopen jaren heeft Compass Partners het management ondersteund met aanzienlijke 

investeringen om het bedrijf te helpen het gepersonaliseerd leren door middel van digitale 

leeroplossingen te versnellen. Alister Wormsley van Compass Partners: "In de periode waarin 

Infinitas Learning tot onze groep behoorde, hebben we aanzienlijke investeringen gedaan om het 

bedrijf om te vormen tot een leverancier van digitale onderwijsoplossingen. Er werd fantastisch werk 

verricht met het leveren van innovatieve producten en diensten die voldoen aan de behoeften van 

leerlingen en leerkrachten. Het bedrijf is goed gepositioneerd om haar toonaangevende producten 

naar andere Europese markten te brengen onder de nieuwe eigenaar."   

 

Bart Coopmans van de nieuwe eigenaar NPM Capital voegt toe: "Het is heel spannend om merken als 

Noordhoff, Liber en Plantyn aan onze portefeuille toe te voegen, niet alleen vanwege hun 

geschiedenis, maar ook vanwege hun geweldige aanbod aan educatieve producten en materialen. Ze 

hebben een hele goede positie om het meer traditionele, op leer- en leerwerkboeken gebaseerde 

leren en lesgeven te verbinden met specifieke EdTech-oplossingen. Deze overname past bij twee van 

de vier megatrends die we hebben gedefinieerd voor onze investeringen: digitaal en gezond leven & 

leren. Het is onze ambitie om Infinitas te helpen uitbreiden in Europa en meer digitale oplossingen 

voor leerkrachten en leerlingen beschikbaar te maken. Met ons bedrijf Futurewhiz dat zich richt op 

'learning at home' en de Infinitas-merken die zich richten op schoolomgevingen, creëren we een zeer 



 
 
complementaire portefeuille van onderwijs gerelateerde merken”.  

 

Taco Morelisse, CEO van Infinitas Learning: "Onze reis naar het verbeteren van leerresultaten door 

het creëren van de beste leer- en onderwijsoplossingen zal nooit stoppen. Onze producten en 

diensten hebben als doel om leerlingen in staat te stellen de beste resultaten te halen, en om de 

leerkrachten en iedereen verbonden aan een school op een efficiënte manier te ondersteunen hun 

rol te vervullen. Het hebben van krachtige en inspirerende eigenaren is cruciaal om dit succesvol te 

doen. Dit heeft ons de afgelopen jaren geholpen en zal van groot voordeel zijn in de volgende fase 

van het bedrijf, waarin we verder zullen uitbreiden binnen Europa. Wij danken de mensen van 

Compass voor hun fantastische begeleiding en kijken uit naar de samenwerking met het team van 

NPM. We zien ernaar uit om het bedrijf verder uit te bouwen en zinvolle, boeiende leerervaringen te 

creëren voor alle kinderen, leerlingen en volwassenen om hen aan te moedigen om het beste uit 

zichzelf te halen". 

 

 

Over Infinitas Learning 

Infinitas Learning is een van Europa’s meest toonaangevende leveranciers van innovatieve producten 

en diensten voor lesgeven en leren. Dagelijks helpen wij iedereen die leert om het beste uit zichzelf 

te halen. Ons doel is om flexibele, marktleidende oplossingen te bieden die nieuwe benaderingen 

van leren voor de 21e eeuw ondersteunen. Onze merken creëren een breed scala aan educatieve 

middelen die worden gebruikt in basisscholen, hoger onderwijs en voor bedrijven. Ons lesmateriaal is 

gebaseerd op inzichten naar aanleiding van gedegen onderzoek naar leerprocessen. Dit leidt tot 

toonaangevende didactiek, de basis van effectief leren. Onze producten omvatten interactieve 

software, online leren, e-books, leerboeken en leerwerkboeken, waarvan er vele marktleider zijn in 

hun vakgebied. 

De Infinitas Learning-groep omvat Noordhoff (Nederland), Liber (Zweden) en Plantyn (België) en 

Infinitas Product & Technology (Nederland). De groep bestaat uit circa 600 medewerkers. 

https://www.infinitaslearning.com 

 

Over NPM 

NPM Capital investeert in middelgrote ondernemingen in de Benelux. Deze bedrijven worden 

ondersteund om de volgende groeifase van hun ontwikkeling te realiseren. NPM Capital, met SHV als 

enig aandeelhouder, beschikt over voldoende kapitaal om een flexibele, over het algemeen lange, 

investeringshorizon te hanteren. NPM Capital heeft op dit moment een portfolio van 26 

deelnemingen (zowel meerderheids- als minderheidsdeelnemingen waaronder groeikapitaal) en 

focust zich in toenemende mate op de volgende thema’s van de toekomst: Everything is Digital, 

Future of Energy, Feeding the World en Healthy Life & Learning. www.npm-capital.com.  

 

Over Compass 

Compass is een boutique investeringsmaatschappij die gespecialiseerd is in het leveren van 

liquiditeitsoplossingen op maat aan vermogensbeheerders, bestaande uit overnames van portfolio’s 

(van bedrijven) en in toenemende mate gericht op rechtstreekse overnames. Compass werkt samen 

met verkopende partijen en levert vertrouwelijke en op maat gemaakte overnames om het 

https://www.infinitaslearning.com/
http://www.npm-capital.com/


 
 
potentieel in onderliggende portfoliobedrijven te ontsluiten. Compass is een trans-Atlantisch bedrijf 

met kantoren in Londen en Stamford, Connecticut, met een vermogen onder beheer van meer dan 

€1 miljard. www.cpil.co.uk  
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