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2 Algemeen overzicht van de catalogus 

 

 

2.1 Surfen naar de catalogus 

Surf in je browser naar de catalogus. De url is op de volgende manier opgebouwd:  

1. Voor de catalogus van je eigen bibliotheek: Stad-of-gemeente.bibliotheek.be, bv. 
roosdaal.bibliotheek.be.  

2. Voor de catalogus van het volledige Bibliotheeknet Vlaams-Brabant: 
vlaamsbrabant.bibliotheek.be 

 

Voor sommige bibliotheken kom je terecht op de startpagina van de bibliotheeksite. Daar kan je via 
een widget doorklikken naar de catalogus.   
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Voor sommige bibliotheken kom je op de startpagina van de bibliotheeksite waar je via een widget 
meteen een opzoeking kan doen:  
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Bij andere bibliotheken kom je rechtstreeks terecht op de startpagina van de bibliotheekcatalogus.  
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Bij nog andere bibliotheken kom je terecht op de startpagina van de bibliotheeksite, waar de header 
van de bibliotheekcatalogus werd boven geplaatst.  

 

 

 

 

2.2 Surfen naar de vertaalde versie van de catalogus 

De online catalogus is ook beschikbaar in een Franstalige en Engelstalige versie. Deze kan je 
oproepen door te surfen naar: 

http:// Stad-of-gemeente.bibliotheek.be/?uilang=fr voor de Franstalige versie, bijv. 
http://vlaamsbrabant.bibliotheek.be/?uilang=fr  

http:// Stad-of-gemeente.bibliotheek.be/?uilang=en voor de Engelstalige versie, bijv. 
http://vlaamsbrabant.bibliotheek.be/?uilang=en 

 

Per bibliotheek kan, indien nodig, ook een taalkeuze ingesteld worden in de header. Dit is nu al het 
geval bij bv. bibliotheek Wemmel.  

 

 

http://vlaamsbrabant.bibliotheek.be/?uilang=fr
http://vlaamsbrabant.bibliotheek.be/?uilang=fr
http://vlaamsbrabant.bibliotheek.be/?uilang=en
http://vlaamsbrabant.bibliotheek.be/?uilang=en
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2.3 Header 

 

 

In de header vind je de volgende links terug: 

1. Het logo van de bibliotheek: leidt naar de beginpagina van de catalogus. Dit is een makkelijke 
mogelijkheid om op een internet-pc in de bibliotheek terug te keren naar het startscherm, en 
dus de zoekactie van je voorganger te 'wissen'. Voor de bibliotheken die geen eigen website 
hebben, is deze startpagina de enige waarop aanwinstenlijsten staan. 

2. Website: verwijst naar de site van de bibliotheek of naar de site van de stad/gemeente. Dit is 
de snelste mogelijkheid voor een bibliotheek om gebruikers naar de eigen website te lokken. 

3. Mijn bibliotheek: verwijst naar de toepassing Mijn bibliotheek waar een gebruiker zijn eigen 
uitleengegevens kan bekijken, verlengen en reserveren. 

4. Netwerk: leidt naar de provinciale catalogus waar je een opzoeking kan doen in alle Vlaams-
Brabantse bibliotheken die in bibliotheekportalen zitten.  

5. Contact: verwijst naar het contactformulier van Mijn bibliotheek. 

6. Help: verwijst naar de helppagina van Zoeken.bibliotheek.be 

 

In de witte balk kan je een zoekterm ingeven. Je kan in het keuzemenu kiezen voor welk filiaal je een 
opzoeking wilt doen. Bibliotheken die een abonnement hebben op GoPress kunnen hier de keuze 
maken of ze willen zoeken in de catalogus of in het krantenarchief. Voor meer informatie over 
GoPress, verwijzen we naar de website van Cultuurconnect. 

  

 

2.4 Footer 

 

In de footer vind je de volgende links terug: 

1. Vind meer in de catalogus van Bibliotheeknet Vlaams-Brabant: leidt naar de provinciale 
catalogus waar je een opzoeking kan doen in alle Vlaams-Brabantse bibliotheken die in 
bibliotheekportalen zitten.  

2. Vind meer in alle Vlaamse bibliotheken: leidt naar zoeken.bibliotheek.be waar je een titel kan 
opzoeken in alle Vlaamse bibliotheken. 
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3. Surf ook naar “info over je provinciale lidkaart”: via deze link krijg je meer info over wat je 
allemaal kan doen in het Bibliotheeknet Vlaams-Brabant en waar je allemaal terecht kan met 
je provinciale lidkaart.   

4. Surf ook naar “bibliotheek.be”:  via deze link kom je op de website bibliotheek.be terecht 
waar je meer informatie krijgt over auteurs, activiteiten in de bib, blogs van de bibliotheken… 
Deze informatie is niet beperkt tot Vlaams-Brabant maar is beschikbaar voor alle Vlaamse 
bibliotheken.  

 

 

2.5 Resultatenpagina 

Na het doorvoeren van een zoekopdracht kom je op de resultatenpagina terecht. 

 

 

 

Verfijningen  Resultaten met zoeksuggesties   Sorteeropties 
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2.6 Detailpagina 

Als je klikt op een titel binnen de resultatenlijst, kom je op de detailpagina van de titel uit. Hier vind 
je de volledige bibliografische beschrijving, recensies, links naar Library Thing/Wikipedia/…, leestips 
en andere digitale verrijkingsbronnen. 

Belangrijk is dat je hier ook de plaatsingsgegevens van de titel verkrijgt.  

 

 

 

Rechts op het scherm wordt eerst basisinfo gegeven over de bibliotheken die de titel in hun bezit 
hebben en of deze beschikbaar is of niet. Een groene V betekent dat het exemplaar beschikbaar is, 
een rode X duidt aan dat het niet beschikbaar is.  

Na een klik op de knop Waar staat het? verschijnt er een pop-up op het scherm met meer 
gedetailleerde plaatsingsgegevens en een reserveerknop. Reserveerknoppen zijn enkel beschikbaar 
binnen de lokale profielen, niet binnen het provinciale profiel. 
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Hier zie je ook op de bibliotheek open of gesloten is. Na een klik op “meer informatie” krijg je de 
uitgebreide openingsuren en adresgegevens van de bibliotheek. 

 



PBS Vlaams-Brabant Handleiding vlaamsbrabant.bibliotheek.be  versie 02/2017  

 12 

 

3 Zoeken in de catalogus 

 

 

Er kan in de internetcatalogus op 3 manieren gezocht worden: 

1. Snel zoeken naar een ingegeven zoekterm via de zoekbalk 

2. Bladeren via de zoeksuggesties op de startpagina  

3. Indexgestuurd zoeken voor specialisten (CCL zoeken) 

 

Vervolgens helpt de catalogus je op je einddoel te raken d.m.v. verfijningen, spelsuggesties, enz. 

 

 

3.1 Snel zoeken via de zoekbalk 

Deze zoekmethode kan je gebruiken als je een goed idee hebt over het exemplaar dat je zou willen 
vinden: een specifieke dvd, gelijk welk boek van je lievelingsauteur,...    

Deze elementen uit de bibliografische beschrijving zijn opzoekbaar via de zoekbalk:  

Auteur, uniforme titel, titel, paralleltitel, reekstitel, materiaalsoort, oorspronkelijke titel, 
bibliografische historiek, Open Vlacc trefwoorden, platform games, auteursvermelding in titel, 
uitgever, samenvatting, annotaties, AVI, ISBN, ISSN, EAN, uitgeversnummer, websiterubrieken, ZIZO, 
bekroningen, SISO, lokale trefwoorden, url, muziekclassificatie, … 

Werkwijze 

1. Geef een zoekopdracht in de zwarte balk in de header. Vervolgens krijg je op basis van je 
zoekvraag enkele suggesties waarop je kan doorklikken. Als hetgene wat je zoekt niet bij de 
suggesties staat, vervolledig je de zoekvraag en druk je vervolgens op zoek. 

 

2. Als zoekopdracht kies je een naam, woord(en) uit de titel, een onderwerp,… of een 
combinatie van verschillende elementen, bijv. Harry Potter dvd, Verdriet Claus, Italië Trotter 
2012, Thriller cd 
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  Booleaanse operatoren 

Er worden bij een zoekopdracht veel velden tegelijk ondervraagd, zonder dat je de 
Booleaanse operatoren (AND, OR, NOT) moet gebruiken. Er wordt automatisch een 
AND relatie verondersteld. Als je bijv. 'documentaire film' ingeeft, wordt er gezocht 
op 'documentaire' in het reeksveld, en ook op 'film' als onderwerp.  

Het expliciet toevoegen van de Booleaanse operatoren OR of NOT kan soms echter 
wel handig zijn. Deze moeten dan in hoofdletters tussen de zoektermen gezet 
worden, niet in kleine letters. Het voordeel van de hoofdlettergevoeligheid is dat een 
gebruiker niet ongewild met Booleaanse operatoren werkt. 

 

Bijv. I'm not there als zoekopdracht, levert o.a. de dvd 'I'm not there' op. 

Bijv. I'm NOT there als zoekopdracht, levert niet meer de dvd I'm not there op, 
aangezien er gezocht wordt op alles waarin 'I'm' voorkomt, maar niet 'there'.  

 

 

3.2 Zoeken vanop de startpagina 

Als je geen specifieke zoekopdracht hebt, maar eerder wil bladeren in de collectie, kan je je 
zoektocht beginnen op de startpagina van de catalogus. Op de startpagina kan je kiezen voor een 
aantal brede zoekopdrachten, die je  daarna op de resultatenpagina kan verfijnen. Deze startpagina 
is niet beschikbaar voor bibliotheken die ervoor gekozen hebben om hun blog onder de header van 
de catalogus te plaatsen. 
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De volgende voorgeprogrammeerde zoekopdrachten zijn mogelijk: 

1. Iets nieuws ontdekken = aanwinstenlijsten die alle exemplaren bevatten die recent een 
holding verkregen (zie verder in de handleiding) en lijsten die gebaseerd zijn op de actualiteit 
(werken die in de pers besproken werden, werken die een bekroning ontvingen, werken die 
verfilmd werden,…). 

2. Wat? = zoeken op materiaaltype  

3. Voor wie? = zoeken op doelgroep 

 

 

3.3 Indexgestuurd zoeken 

Specialisten kunnen in de zoekbalk een zoekopdracht doen door eerst de zoekindex te benoemen en 
dan de zoekterm in te geven, gescheiden door een dubbelpunt, zonder spaties, bijv. author:aspe.  

3.3.1 Indexen op elementen uit de bibliografische beschrijving 

De volgende zoekindexen kunnen gebruikt worden:  

1. Author = zoeken op auteur, bijv. author:"Doris Lessing" 

2. Title = zoeken op titel, bijv. title:"harry potter en de vuurbeker" 

3. Titleo = zoeken op oorspronkelijke titel, bijv. titleo:”gone with the wind” 

4. Tracktitle= zoeken op een track, bijv. tracktitle:"le dernier repas". Je krijgt een resultatenlijst 
met cd’s die deze track bevatten.  

5. Subject = zoeken op onderwerp, bijv. subject:Berlijn 

6. Genre = zoeken op genre, bijv. genre:detectives 

7. Format = zoeken op materiaaltype, bijv. format:krant (Mogelijke waarden komen uit veld 
245$$h: boek, krant, tijdschrift, artikel, cd, dvd, fundel,…) 

8. Type, bijv. type:film (Mogelijke waarden: fictie, non-fictie, muziek, film) 

9. Language = zoeken op taal, bijv. language:turks (publicatietaal is Turks) 

10. Languageo = zoeken op oorspronkelijke taal, bijv. languageo:turks (Originele taal is Turks,  
publicaties vertaald uit het Turks) 

11. Year = zoeken op publicatiejaar, bijv. year:2009 

12. Age = zoeken op leeftijd, bijv. age:5+ (Mogelijke waarden: Leeftijdscodes in Open Vlacc) 

13. Doelgroep = bijv. doelgroep:”vanaf 4 jaar” (Mogelijke waarden zijn jeugd, volwassenen, 
jongvolwassenen of een specifieke leeftijd, waarvoor je de verwoording overneemt zoals die 
in de catalogus wordt getoond) 

14. Publisher = zoeken op uitgeversnaam, bijv. publisher:"de eenhoorn" 

15. Siso, bijv. SISO:706 

16. Zizocode, bijv. zizocode:lalala (Mogelijke waarden: zizocodes in Open Vlacc) 

17. Level = zoeken op avi-niveau, bijv. level:"avi 6" (Mogelijke waarden: Nieuwe en oude AVI 
leesniveaus) 
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18. Platform, bijv. platform:nintendo wii 

19. Utitle = zoeken op uniforme titel, bijv. utitle:"reinaert de vos" 

20. mc_code = zoeken op Vlaamse muziekclassificatie, bijv. mc_code:J1  

21. Series = zoeken op reekstitel, bijv. series:Kiekeboe 

22. Nur, bijv. nur:"623" = Nur-code is 623 (classificatie van de uitgever) 

23. Url, bijv. url:www.gent.be 

24. Awards = zoeken op bekroningen, bijv. awards:"man booker prize"  

25. Isbn, bijv. isbn:9789044610420 

26. Issn, bijv. issn:10771-8179 

27. Ean, bijv. ean:7318599915418 

28. Uitgeversnr, bijv. uitgeversnr:"47715-8 

29. md_tags = zoeken op My Discoveries tags van gebruikers, bijv. md_tags:jeugdherinnering 

30. md_user = zoeken op My Discoveries tags van een specifieke gebruiker, bijv. 
md_user:cultuurconnect = Selecties van Cultuurconnect 

31. dateacquired = voor aanwinstenlijsten (zie verder in de handleiding) 

32. dateentered = zoeken op invoerdatum van de bibliografische beschrijving, bijv. 
dateentered:now-7d = ingevoerd in de laatste 7 dagen. Andere mogelijkheden om een 
datum te vormen: 

o now: vandaag 
o d, day, days: je kan dagen optellen of aftrekken 
o m, month, months: je kan maanden optellen of aftrekken 
o y, year, years: je kan jaren optellen of aftrekken 
o c, century, centuries: je kan eeuwen optellen of aftrekken 

 

Je kan een asterisk (*) gebruiken om woorden weg te laten voor en/of na de zoekterm, bijv. 
author:heming* levert niet enkel werken van Ernest Hemingway op, maar ook van Tanya M. Heming-
Vriends. 

Exact zoeken naar een meerdelige zoekterm kan door deze tussen aanhalingstekens (" ") te zetten, 
bijv. subject:alt rock = zoeken op onderwerp alt en het losse woord rock, subject:”alt rock” = zoeken 
op het onderwerp alt rock 

Je kan zoekindexen combineren door Booleaanse operatoren te gebruiken (AND, NOT en OR) in 
hoofdletters. 

o AND: het zoekresultaat moet voldoen aan de combinatie van de zoekvoorwaarden voor en 
na de AND-operator. 

o OR: het zoekresultaat moet maar aan één van de voorwaarden (voor en na de OR-operator) 
voldoen. 

o NOT: het zoekresultaat mag niet de voorwaarde bevatten die opgegeven is na de NOT-
operator. 

Booleaanse operatoren moeten steeds tussen 2 indexen gebruikt worden, niet binnen in 1 index, 
bijv. 'age:6+ OR age:7+' is correct, 'age:6+ OR 7+' is foutief. 

Bijv. type:film AND language:ita = Italiaans gesproken films 
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Bijv. type:fictie NOT language:dut = fictie in andere talen dan het Nederlands 

Bijv. genre:cultfilms AND format:dvd = cultfilms op dvd 

Bijv. author:"toni morrison" OR subject:"toni morrison" = Titels van de auteur Toni Morrison of over 
Toni Morrison 
Bijv. language:eng AND format:boek AND dateacquired:now-3m = Engelstalige boeken die de 
afgelopen drie maand ingevoerd werden 

3.3.2 Indexen op elementen uit de plaatsing of het exemplaar 

Er zijn ook enkele indexen die specifiek voor ons bibliotheeksysteem werden ontwikkeld. Bij al deze 
indexen dien je de benaming van de bibliotheek in de AquaBrowser te vermelden, gevolgd door een 
|.  

1. Pbs-barcode = om een exemplaar op basis van de barcode op te zoeken, bijv. pbs-
barcode:vilvoorde|0261696332 

2. Pbs-loc =  om te zoeken op deelbibliotheek, bijv. pbs-loc:leuven|LEUWL 

3. Pbs-subloc = Om een specifieke collectie of subcollectie te bevragen. bijv. zoeken op pbs-
subloc:beersel|BEEJKH 

4. pbs-class = om te zoeken op leensoort. Hiervoor dien je de twee cijfers van de leensoort in te 
geven, bijv. pbs-class:beersel|08 of pbs-class:"Halle hoofdbib|02" (met aanhalingstekens 
vanwege de spatie in de verwoording van de bibliotheek) 

5. pbs-signature = om te zoeken op het signatuur, de cutter van een werk, bijv. pbs-
signature:beersel|GENE. 

6. pbs-zizo = om te zoeken op ZIZO-code, bijv. pbs-zizo:leuven|TWNNNN 

 

 

3.4 Uitbreiding van de zoekopdracht 

De internetcatalogus probeert je te helpen om zo optimaal mogelijke resultaten te verkrijgen op je 
zoekvraag door deze automatisch uit te breiden met spellingsvarianten en synoniemen (zie-
verwijzingen).  

Bijv. 'Filosofie', 'wijsbegeerte' en 'Westerse filosofie' worden in de catalogus als synoniemen 
beschouwd. Als je zoekt op 'filosofie', dan wordt je zoekopdracht meteen uitgebreid met deze 
andere zoektermen. Wil je toch zoeken op 'filosofie' alleen, dan gebruik je dubbele aanhalingstekens.  

Bijv. zoeken op Dostojewski wordt automatisch uitgebreid met zoeken op Dostojevski, zoeken op 
bridge met bridges. 

Als je een fout hebt getypt in je zoekvraag, geeft de catalogus automatisch een suggestie, bijv. 
zoeken op Cocorosi is fout, maar de catalogus toont automatisch de resultaten van het correcte 
Cocorosie. 

 

 

Je krijgt ook zoeksuggesties als het niet meteen duidelijk is waarop je zoekt, bv. na de zoekopdracht 
‘das’ 
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Als er slechts weinig zoekresultaten zijn na een opzoeking in de lokale catalogus, kan je de 
zoekopdracht uitbreiden naar de provinciale catalogus.  

 

 

 

3.5 Mogelijkheden om de resultatenlijst te beperken of uit te breiden 

Een zoekopdracht kan veel resultaten opleveren. Om je te helpen op een comfortabele manier op je 
einddoel te raken, zonder dat je eindeloze pagina’s met zoekresultaten moet doorspartelen, zijn er 
een aantal mechanismes ingebouwd. 

3.5.1 Zoekresultaten beperken tot een ander filiaal  

Als je iets opzoekt op bv. dilbeek.bibliotheek.be krijg je de zoekresultaten van de hoofdbib en de 
filialen samen. Als je dit wilt beperken tot een filiaal, kan je de bibliotheek selecteren in het 
keuzemenu naast de zoekbalk.  

 

 

Vervolgens kan je een zoekopdracht ingeven. Je krijgt je op basis van je zoekvraag enkele suggesties 
waarop je kan doorklikken. Als hetgene wat je zoekt niet bij de suggesties staat, vervolledig je de 
zoekvraag en druk je op zoek. 
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Vervolgens krijg je de resultatenlijst voor het gekozen filiaal. Hier krijg je dus enkel resultaten die in 
dat filiaal voorkomen. Het kan dat de titel ook beschikbaar is in één van de andere filialen, wat je zal 
kunnen zien achter Waar staat het.  

 

3.5.2 Zoekresultaten uitbreiden naar andere bibliotheken 

Als je wilt kijken of een titel ook beschikbaar is in andere bibliotheken, kan je de postcode of naam 
van een gemeente in je buurt ingeven in de zoekbalk voor Waar staat het? 
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Daarna krijg je binnen hetzelfde scherm het bezit te zien van de tien dichtstbijzijnde bibliotheken. 
Met een rood kruis of groen vinkje kan je zien of het boek al dan niet aanwezig is en je kan ook 
nagaan of de bibliotheek vandaag open is. De bibliotheken staan op volgorde van afstand ten 
opzichte van de gekozen gemeente, maar een alfabetische sortering is ook mogelijk. De opzoeking 
gebeurt over de provinciegrenzen heen. Zo kunnen gebruikers uit onze provincie afhankelijk van hun 
woonplaats ook bezitsinformatie te zien krijgen uit Antwerpen, Limburg, Brussel en Oost-Vlaanderen. 
Bijvoorbeeld, bij een opzoeking van Roosdaal kan je ook exemplaren van Ninove in Oost-Vlaanderen 
te zien krijgen.  
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Wil je niet alleen de beschikbaarheid zien in de tien dichtstbij gelegen bibliotheken, maar van alle 
bibliotheken waar het exemplaar zich bevindt, dan klik je onderaan op “Toon meer bibliotheken…”. 
Op deze manier haal je het bezit op van alle bibliotheken van Vlaanderen en de Nederlandstalige 
bibliotheken in Brussel. Als een gebruiker niets in het zoekvak invult en toch klikt op waar staat het, 
wordt automatisch de optie Vlaanderen ingevuld. Daarna krijg je eveneens de bezitsgegevens van 
alle Vlaamse bibliotheken op alfabetische volgorde.  

Als je meer informatie wilt over bijv. de plaatsing in de andere bibliotheek, dan kan je doorklikken via 
ga naar catalogus. Je komt dan meteen terecht op de uitgebreide beschikbaarheidsinformatie waar 
je meer te weten komt over de plaatsing van de titel en je deze ev. kan reserveren. In het 
onderstaande voorbeeld zie je de catalogus van bibliotheek Ninove in Oost-Vlaanderen.  

 

 

3.5.3 Zoeken in  het volledige Bibliotheeknet Vlaams-Brabant 

 
Je kan vanuit het lokaal profiel surfen naar het provinciale profiel vlaamsbrabant.bibliotheek.be door 
te klikken op netwerk in de header.  
 

 
 
In de footer kan je klikken op Vind meer in de catalogus van Bibliotheeknet Vlaams-Brabant om te 
surfen naar het provinciale profiel met het bezit van alle bibliotheken van het Bibliotheeknet.  
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Wanneer er 5 of minder zoekresultaten zijn, wordt een link getoond om je zoekopdracht uit te 
breiden naar de hele provincie.  
 

 

In vlaamsbrabant.bibliotheek.be zie je  alle bezitsgegevens uit de provincie achter waar staat het. Je 
krijgt er onderaan ook de optie om een gemeente naar keuze in te geven om over de 
provinciegrenzen heen te zoeken.  
 
Je kan tenslotte gebruik maken van de librarian mode. Je kan deze oproepen door in het zoekvak de 
volgende combinatie /l  (slash + kleine L) in te tikken of door &c_librarian=true toe te voegen aan de 
URL. In de uitgebreide beschikbaarheidsinformatie kan je dan zoals voorheen klikken op “zoek dit in 
alle bibliotheken”.  

3.5.4 Sortering van de zoekresultaten 

Alle zoekresultaten worden standaard gesorteerd op relevantie. Je kan deze sortering bovenaan de 
resultatenlijst wijzigen naar chronologisch op publicatiejaar of alfabetisch op titel of auteur.  
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Er kan niet gekozen worden voor een oplopende of aflopende sortering. Als je op jaar sorteert, staat 
het meest recente jaar altijd bovenaan. Als je op titel of auteur sorteert, is dit van A naar Z.  

De sortering op relevantie is gebaseerd op enkele regels. Deze zoekresultaten zullen hoger scoren in 
de relevantie-ranking en dus meer naar boven in de lijst gesorteerd worden:  

1. zoekresultaten waarin de exacte zoekterm voorkomt 

2. zoekresultaten waarin de zoekterm meermaals voorkomt 

3. zoekresultaten waarin de zoekterm in belangrijke velden (bijv. auteur, titel) voorkomt 

4. zoekresultaten met veel versies 

5. zoekresultaten die in het bezit zijn van veel bibliotheken 

3.5.5 groeperen en suggereren van de resultaten 

Wanneer er binnen de collectie van de bibliotheek meerdere exemplaren zijn met dezelfde titel, 
auteur, materiaal, taal, maar met een ander jaar van uitgave worden deze gegroepeerd. Je ziet in de 
resultatenlijst enkel de cover en informatie van de meest recente editie, maar als je doorklikt naar 
waar staat het krijg je de beschikbaarheidsinformatie van alle edities. 

Zoekresultaten kunnen ook worden gesuggereerd, waarbij suggesties worden gegeven voor 
exemplaren met dezelfde titel en auteur, maar met een andere materiaalsoort en/of in een andere 
taal zoals bijv. luisterboek, dvd, e-boek, grote letter, dwarsligger, makkelijk lezen, boek in het Engels, 
fundel,….  

 

 

 

 

Groeperen 

Suggereren 
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3.5.6 De zoekresultaten verfijnen 

In de linkerkolom van het scherm kan je de zoekresultaten verfijnen. Dit wil zeggen dat je het aantal 
zoekresultaten kleiner maakt door ze verder te specifiëren. Enkel die resultaten worden opgenomen 
die aan de verfijningsoptie voldoen.  

 

 

De verschillende verfijningsmogelijkheden zijn: 

1. Materiaaltype (boek, strip, film, cd,…) 

2. Type (fictie, non-fictie, film, muziek) 

3. Taal (Nederlands, Frans, Engels,…) 

4. Uitgegeven tussen (in decennia: 2010-…, 2000-2009, 1990-1999, meer dan 50 jaar geleden; 
als je klikt op een optie, klappen de jaren binnen het decennium uit) 

5. Doelgroep (volwassenen, jeugd; als je klikt op een optie, klappen de gedetailleerdere 
leeftijdsaanduidingen uit) 

6. Onderwerp  

7. Genre (thrillers, romans, detectives,…) 

8. Bekroning  (Gouden Uil,  Hercule Poirotprijs,…) 

9. Auteur    

10. Componist  

11. Uitvoerder  
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12. Uitgever  

13. Reeks  

14. Recensie (leeswolf, leeswelp)  

15. Platform (voor games, bijv. nintendo wii)  

16. Bron (voor persartikels: De Standaard, De Morgen,…) 

 

In een mouse-over zie je hoeveel resultaten de verfijningsoptie zal opleveren. Om het overzicht te 
bewaren, worden bij een verfijningsmogelijkheid met veel onderverdelingen niet dadelijk alle 
verfijningstermen getoond. In dat geval verschijnt er een link [aantal] meer... Als je hierop klikt, 
opent er een pop-up met alle beschikbare verfijningstermen. Hierin heb je de mogelijkheid deze te 
sorteren op het aantal resultaten of op alfabet. 

 

 

 

Met mouse-over 

Sorteeropties 
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4 Detailpagina: bibliografische informatie, 
plaatsingsgegevens en reserveren 

 

 

Als je in de resultatenlijst klikt op de titel van een materiaal kom je terecht op de detailpagina waar je 
alle informatie over de publicatie kan vinden. De kerninformatie staat bovenaan, meer naar beneden 
vind je extra informatie. In dit hoofdstuk en het volgende krijg je een overzicht van deze gegevens.  

 

De sneltoetsen bovenaan de detailpagina vormen een ‘fixed header’: ze blijven staan als je verder 
naar beneden scrollt. Met de sneltoetsen kan je doorklikken naar de verschillende hoofdingen op de 

detailpagina: bekroningen, recensies, details,…. Met de knop kan je terugkeren naar de 

resultatenlijst. Met kan je doorklikken naar de detailpagina’s van het vorige of 
volgende resultaat uit de resultatenlijst.  

 

 

Minimale bibliografische info 

 

Plaatsingsgegevens 
en reserveren 
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4.1 Bibliografische informatie 

4.1.1 De top van de detailpagina 

Hier krijg je minimale bibliografische informatie te zien: titel, auteur, uitgave, reeksaanduiding, url, 
(in het geval van een website), het aantal artikels (in het geval van een tijdschrift) en onderwerpen.  

Je krijgt de mogelijkheid om de cover en de achterflap van de publicatie te bekijken. 

Als in veld 520 van de bibliografische beschrijving een samenvatting werd ingevoerd, kan je deze hier 
nalezen. 

Ook hier wordt een onderscheid gemaakt tussen de gegroepeerde exemplaren en de suggesties. 
Door op het plusje naast de informatie over de uitgave te klikken, krijg je alle andere uitgavejaren 
van de titel te zien, die in eerste instantie gegroepeerd worden. Door te klikken op details open je de 
detailpagina van deze uitgave. De suggesties over andere materialen en/of talen krijg je ook hier te 
zien onder “kies uitgave”. 

 

Uitgebreide bibliografische info 
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Onder de minimale bibliografische beschrijving, onder de hoofding Bekroning, kan je zien welke 
bekroningen het materiaal eventueel heeft gekregen. Als je klikt op de bekroning krijg je een lijst met 
alle publicaties die deze prijs al hebben gewonnen. 

 

 

Onder de hoofding Onderdelen krijg je een overzicht van alle onderdelen van een reeks, alle 
deeltitels binnen een omnibus of alle tracks op een cd. Als je op het informatiesymbooltje klikt, 
verschijnen de auteur en de onderwerpen.  
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Bij de tracks krijg je informatie over de uitvoerder en de speelduur. Als er meerdere versies van het 
nummer in de databank terug te vinden zijn, word je hierop geattendeerd. Je kan ook een fragment 

van het nummer beluisteren door op  voor de titel van het nummer te klikken.  

 

 

4.1.2 Onder de hoofding Details  

Hier krijg je meer uitgebreide bibliografische informatie: titel, auteur, taal, vertaald uit, editie, 
uitgave, schaal, kenmerken (= aantal pagina’s), speelduur, reeks, opnamedatum, systeemvereisten 
voor games, verschijningsfrequentie van tijdschriften, uniforme titel, oorspronkelijke titel, 
annotaties, ISBN, ISSN, EAN, ISMN, uitgeversnummer, bekroning, materiaaltype, ZIZO, SISO, 
doelgroep, AVI leesniveau, onderwerpen, genres, gameplatform, pegi, kijkwijzer, website en relaties. 

 

 

 

4.2 Plaatsingsgegevens en reserveren 

De plaatsingsgegevens van een materiaal worden in 2 fases op het scherm weergegeven. In een 1e 
fase krijg je informatie over de beschikbaarheid van de exemplaren in de bibliotheek. Na doorklikken 
op de knop Waar staat het? verschijnt de exacte locatie in een pop-up.  
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In de resultatenlijst kan je ook rechtstreeks doorklikken naar de plaatsingsgegevens en 
beschikbaarheidsgegevens met de knop Waar staat het?  

 

V: betekent dat er nog minstens 
één exemplaar beschikbaar is 

X: betekent dat geen enkel 
exemplaar beschikbaar is. 

Klik op “waar staat het?” voor meer 
informatie over de beschikbaarheid 
en de vindplaats van het materiaal 
in de bib. 
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4.2.1 1e fase: Beschikbaarheidsinformatie 

Rechts op het scherm wordt een overzicht gegeven van de bibliotheken die het materiaal in hun 
collectie hebben. Bovendien wordt aangeduid of het daar al dan niet beschikbaar is.  

Als iets beschikbaar is, wordt dat aangeduid met een groene V. Als iets niet beschikbaar is met een 
rode X.  

De beschikbaarheid wordt bepaald door de volgende factoren:  

 

 

V (beschikbaar) staat bij deze 
exemplaren 

 

Exemplaren die niet uitgeleend zijn 

Exemplaren met de status Wordt teruggeplaatst 

Exemplaren met enkele specifieke processtatussen (Niet 
uitleenbaar, Mollem, Terheide, Niet verlengen, Niet 
verlengen/niet reserveren, Muziekacademie) 

X (niet beschikbaar) staat bij 
deze exemplaren  

 

Exemplaren die uitgeleend zijn 

Exemplaren die gereserveerd zijn 

Exemplaren die in bestelling zijn 

Exemplaren die verloren zijn 

Exemplaar met een processtatus (in verwerking, bij de 
binder, rusthuis, activiteiten cc, enz) BEHALVE de 
bovenvermelde specifieke processtatussen 

 Exemplaren die uitgeleend  zijn 
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De knop om te reserveren staat 
bij deze exemplaren 

 

Exemplaren die gereserveerd zijn 

Exemplaren die in bestelling zijn 

Exemplaren met een specifieke processtatus (Niet 
uitleenbaar, Mollem, Terheide, Niet verlengen, Niet 
verlengen/niet reserveren, Muziekacademie) TENZIJ de 
bibliotheek geen reservaties toestaat op aanwezige 
werken (dan staat de knop er niet) 

Exemplaren met alle andere processtatussen (in 
verwerking, bij de binder, rusthuis, activiteiten cc, enz)  

De knop om te reserveren staat 
niet bij deze exemplaren 

Exemplaren die niet uitgeleend zijn TENZIJ de bibliotheek 
reservaties toestaat op aanwezige werken (dan staat de 
knop er wel) 

4.2.2 2e fase: Plaatsingsgegevens en reserveren 

Klik op voor meer informatie over de vindplaats van het exemplaar in de 
bibliotheek. In een pop-up worden alle exemplaren gesorteerd per bibliotheek weergegeven met 
hun plaatsing, óók de exemplaren die over een bepaalde processtatus beschikken. Geen enkel 
exemplaar is onzichtbaar. 

In een 1e kolom zie je of het exemplaar beschikbaar is of niet (v of x). Vervolgens krijg je informatie 
over de uitgave (uitgeverij en jaar van uitgave) en het volume van het exemplaar. Daarna krijg je 
gedetailleerde info over de beschikbaarheid: de inleverdatum, de verwoording van de processtatus,… 
Naast de plaatsing in de bibliotheek staat, op het einde van de regel, een reserveerknop.  

Je kan het materiaal ook opzoeken in alle bibliotheken van Vlaanderen. Hiervoor geef je een 
bibliotheek in voor Waar staat het?  

 

 

 

Als je klikt op de knop Reserveer, kom je in de toepassing Mijn bibliotheek terecht. Deze knop staat 
altijd aangegeven naast een exemplaar, behalve in bibliotheken die geen reservaties toestaan op 
aanwezige werken. In dat geval staat hij er niet. 

 



PBS Vlaams-Brabant Handleiding vlaamsbrabant.bibliotheek.be  versie 02/2017  

 32 

 

5 Digitale verrijking op de detailpagina en de 
resultatenlijst 

 

 

5.1 UiT-databank 

Bij bepaalde zoekopdrachten (artiesten, bepaalde onderwerpen,…) krijg je suggesties van activiteiten 
uit de UiT-databank. Deze worden weergegeven in de resultatenlijst. Je kan doorklikken naar de 
website van de UiT-databank.  

 

 

 

5.2 Covers 

Zowel op de resultatenlijst als op de detailpagina wordt de cover getoond bij een materiaal. 

 

 

 

5.3 Muziekfragmenten beluisteren 

Bij opzoekingen van artiesten of albums kan je op de detailpagina korte muziekfragmenten 
beluisteren. Voorlopig zijn deze muziekfragmenten nog niet voor alle cd's beschikbaar. Zo is het 
bijvoorbeeld op dit moment technisch niet mogelijk om fragmenten te voorzien bij klassieke muziek. 

Om een muziekfragment te beluisteren druk je op voor de titel van het nummer. 
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5.4 Zoeksuggesties 

Onder Waar staat het krijg je enkele suggesties om verder te zoeken naar gelijkaardige 
zoekopdrachten op basis van de titel die je momenteel aan het bekijken bent. Zo kan je een lijst 
krijgen van meer van dezelfde auteur, meer in hetzelfde genre,…  

 

 

 

 

5.5 LibraryThing  

Via LibraryThing krijg je leestips op basis van je zoekopdracht. Onderaan de detailpagina verschijnen 
deze aanbevelingen in een coverflow. Als je klikt op een cover, kom je uit op de resultatenlijst van die 
titel in je bibliotheek.  
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Op de detailpagina onder de hoofding Recensies staat ook een link die zegt hoeveel recensies er zijn 
in LibraryThing. Na doorklikken kom je in LibraryThing op deze recensies uit.  

 

 

 

5.6 Recensies 

Onder de hoofding Recensie kan je op de detailpagina recensies lezen uit Leeswolf of Leeswelp, NDB 
Biblion, De Standaard, Knack, De Morgen,… Je kan ook doorklikken naar LibraryThing om daar de 
besprekingen van gebruikers te lezen.  



PBS Vlaams-Brabant Handleiding vlaamsbrabant.bibliotheek.be  versie 02/2017  

 35 

 

 

 

5.7 DBNL 

DBNL staat voor Digitale Bibliotheek der Nederlandse Letteren. Bij volledig gedigitaliseerde werken 
krijg je in de rechterkolom van de detailpagina een link naar de volledige tekst op de DBNL website. 
Je kan een lijst krijgen van al deze werken door op de startpagina onder Wat? te kiezen voor DBNL. Je 
kan in de resultatenlijst van de provinciale catalogus in de linkerkolom ook verfijnen op 
materiaaltype DBNL.  
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5.8 Wikipedia 

In de detailpagina krijg je onderaan meer info over de auteur, artiest,… uit Wikipedia. Je kan 
doorklikken naar Wikipedia om meer te lezen.  

 

 

 

5.9 Auteurspagina's  

Wie gericht zoekt naar een auteur door op de naam van een auteur te klikken in de resultatenpagina 
of gebruik te maken van de auteursindex (author:”naam auteur”), krijgt bovenaan de resultatenlijst 
een foto te zien van de auteur met een woordje uitleg. Deze informatie wordt gehaald uit Wikipedia. 
In de resultatenlijst zie je een overzicht van de werken van die auteur. 



PBS Vlaams-Brabant Handleiding vlaamsbrabant.bibliotheek.be  versie 02/2017  

 37 

 

 

 

Als je in de internetcatalogus zocht op een auteursnaam verschijnt bovenaan de resultatenlijst de 
mogelijkheid om de overzichtspagina van deze auteur te bekijken. 

 

 

 

 

5.10 RSS-feeds 

RSS stelt geïnteresseerde gebruikers in staat om op een eenvoudige en gebruiksvriendelijke manier 
op de hoogte te blijven van de nieuwe informatie op een website. RSS bundelt de nieuw 
gepubliceerde informatie in automatische overzichten. Die overzichten of RSS-feeds kan je inlezen in 
een standaard internetbrowser (bijv. Internet Explorer, Firefox, Safari), een RSS-reader (bijv. Google 
Reader, Bloglines) of je persoonlijke startpagina (bijv. iGoogle, Netvibes). 

 

De catalogus kan een RSS-feed opmaken o.b.v. van elke zoekopdracht die je maar wenst. Geef 

daarvoor een zoekopdracht in en druk op het knopje onder de zoekbalk.  
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Vervolgens opent er een nieuwe pagina waar je meer informatie krijgt over RSS. Je kan je RSS-feed 
selecteren en je krijgt tips voor andere RSS-feeds, bijv. alle materialen van de laatste 30 dagen.  

 

 

 

5.11 Lijsten maken, afdrukken, e-mailen of exporteren 

In de catalogus kan je zoekresultaten toevoegen aan Mijn lijsten, een lijstje van zoekresultaten 
afdrukken, e-mailen of exporteren in een tekstbestand.  

Materialen toevoegen aan je lijst kan door in de resultatenlijst te klikken op voeg toe aan selectie. 

Ofwel klik je op de detailpagina op de knop voeg toe aan selectie. 
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Vervolgens verschijnt er een gele werkbalk op het scherm. Hierbinnen kan je een actie kiezen: 

1. Tonen: klik op Toon. Er opent zich een nieuw venster met alle materialen die in je lijst staan. 

 

2. Wissen: klik op Wis. Bevestig dat je de lijst wil wissen. Daarna verdwijnt de gele werkbalk. 

 

3. Opslaan op lijst: kies deze actie door te klikken op het  en daarna Opslaan op lijst te 
selecteren. Met deze actie kan je de selectie van titels toevoegen aan Mijn lijsten, een 
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module binnen Mijn bibliotheek. Voor meer informatie kan je terecht op de website van 
Cultuurconnect: http://www.cultuurconnect.be/diensten/bibliotheekportalen/mijn-lijsten  

4. Afdrukken: kies deze actie door te klikken op het  en daarna Afdrukken te selecteren. Het 
printprogramma wordt automatisch opgestart. 

5. Exporteren naar een tekstbestand: kies deze actie door te klikken op het  en daarna 
Exporteer naar tekstbestand te selecteren. Kies voor openen in Kladblok.  

 

6. E-mailen: kies deze actie door te klikken op het  en daarna E-mailen te selecteren. Geef je 
mailadres in en klik op Verstuur.  

 

 

 

5.12 GoPress 

Bibliotheken die een abonnement hebben op GoPress kunnen in de zwarte zoekbalk de keuze maken 
of ze willen zoeken in de catalogus of in het krantenarchief. 

http://www.cultuurconnect.be/diensten/bibliotheekportalen/mijn-lijsten
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Voor meer informatie over GoPress, verwijzen we naar de website van Cultuurconnect. 

 

 

5.13 Sociale media 

Als je graag informatie over een voor jou interessant exemplaar wil delen met je omgeving, kan dat 
op 3 manieren.   

 

Op de detailpagina van het exemplaar vind je knoppen terug om het exemplaar te delen via 

Facebook of Twitter: . 

Bovendien kan je het ook mailen naar een mailadres m.b.v. de knop .   
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6 Configuratie van de bibliotheeksite 

 

 

Er zijn een aantal mogelijkheden om de catalogus te integreren in je bibliotheeksite of blog. Zo kan je 
gebruik maken van widgets om vanop de site te zoeken in de catalogus, je kan aanwinstenlijsten 
aanmaken en je kan een lijst van zoekresultaten op je site zetten.  

 

 

6.1 Widgets 

6.1.1 Wat zijn widgets? 

Een widget is een kleine applicatie die in een webomgeving (website, blog, …) kan ingepast worden, 
en die (eventueel wisselende) inhoud van elders toont. Op die manier kan men bijv. op de eigen 
bibliotheekblog of site een zoekmodule plaatsen die verwijst naar de eigen catalogus, een module 
die verwijst naar het aanmeldscherm van Mijn bibliotheek, een module die verwijst naar de nieuwste 
aanwinsten,... 
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6.1.2 Een widget maken voor de lokale catalogus 

Werkwijze 

1. Om een nieuwe zoekwidget te maken, moet je eerst een account aanmaken via 
http://www.bibliotheek.be/user/register. Met deze account kan je meerdere widgets maken 
en bewerken. 

2. Om je account te kunnen aanvragen, moet je een gebruikersnaam en e-mailadres ingeven. 
Bovendien kies je een paswoord.  

 

3. Klik op Nieuw account aanmaken.  

4. De beheerder van Bibliotheek.be zal je daaropvolgend een e-mail sturen met een bevestiging 
van je inschrijving. Iets later krijg je een 2e mail met alle benodige inloginformatie. Zodra je 
deze gekregen hebt, kan je surfen naar http://www.bibliotheek.be/user en je daar 
aanmelden. 

5. Klik op de link Maak een eigen widget.  

 

6. Vul de volgende elementen in:  

a. Titel: kies een beknopte titel 

b. Tekst: hier vul je in minstens 10 woorden uitleg in over wat de gebruiker kan 
verwachten (bijv.: zoek en vind duizenden boeken, strips, cd’s, dvd’s') 

http://www.bibliotheek.be/user/register
http://www.bibliotheek.be/user
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c. URL-catalogus: link naar de bibcatalogus in de vorm http://zoeken.naam-stad-of-
gemeente.bibliotheek.be, bijv. zoeken.herent.bibliotheek.be 

d. Extra CSS: is niet verplicht. (enkel wanneer je de look & feel van de widget wil 
aanpassen, vereist kennis van CSS)  

 

7. Klik op opslaan. 

8. Je krijgt nu de code van de widget te zien. 

 

http://zoeken.naam-stad-of-gemeente.bibliotheek.be/
http://zoeken.naam-stad-of-gemeente.bibliotheek.be/
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9. Deze code moet je in de bronpagina van je bibliotheeksite of blog plakken.  

10. Je widget wordt bijgehouden bij je account zodat je daar verschillende wigets kan beheren. 
Je kan altijd terug inloggen in Bibliotheek.be en je widgets aanpassen of een nieuwe maken. 

 

 

6.2 Aanwinstenlijsten 

Aanwinstenlijsten zijn lijsten van de materialen die de bibliotheek het laatst beschikbaar maakte voor 
het publiek. In se zijn dit voorbeelden van zoekopdrachten die vertaald worden naar een url, waarna 
die url in de website of blog van de bibliotheek kan geplakt worden.   

Aanwinstenlijsten zijn gebaseerd op de index dateacquired die zoekt naar de aanmaakdatum van het 
exemplaar. Ook exemplaren die tijdens het bestellen worden aangemaakt, komen dus in de lijst voor, 
lang voor ze effectief op de rekken staan! 

Op de startpagina van de catalogus staan onder de hoofding iets nieuws ontdekken al 3 
aanwinstenlijsten: nieuw en aangekondigd, laatste 2 weken, laatste maand. 

 

Deze aanwinstenlijsten kunnen gebruikt worden door de bibliotheek, maar er kunnen ook eigen 
aanwinstenlijsten gecreeërd worden. 

Er zijn verschillende manieren om een datum te vormen: 

1. now: vandaag 

2. d, day, days: je kan dagen optellen of aftrekken 

3. m, month, months: je kan maanden optellen of aftrekken 

4. y, year, years: je kan jaren optellen of aftrekken 

5. c, century, centuries: je kan eeuwen optellen of aftrekken 

De datumaanduiding moet steeds vertrekken van vandaag bijv. now+1d, now-1c. 

De index moet bovendien steeds in combinatie gebruikt worden met de index format om 
tijdschriftartikels en tijdschriften uit te sluiten.  

Een combinatie met andere indexen (doelgroep, subcollectie, filiaal, leensoort, zizo-code, 
materiaaltype, enz.) is vrij te kiezen. 

Een spatie in de url wordt vertaald naar %20.   

Bijv.  

Laatste maand:  

http://zoeken.vlaamsbrabant.bibliotheek.be/?q=dateacquired:now-
1m%20NOT%20format:%22artikel%20uit%20tijdschrift%22%20NOT%20format:tijdschrift 

Laatste week:  

http://zoeken.vlaamsbrabant.bibliotheek.be/?q=dateacquired:now-1m%20NOT%20format:%22artikel%20uit%20tijdschrift%22%20NOT%20format:tijdschrift
http://zoeken.vlaamsbrabant.bibliotheek.be/?q=dateacquired:now-1m%20NOT%20format:%22artikel%20uit%20tijdschrift%22%20NOT%20format:tijdschrift
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http://zoeken.vlaamsbrabant.bibliotheek.be/?q=dateacquired:now-
7days%20NOT%20format:%22artikel%20uit%20tijdschrift%22%20NOT%20format:tijdschrift 

Laatste 2 weken:  

http://zoeken.vlaamsbrabant.bibliotheek.be/?q=dateacquired:now-
14d%20NOT%20format:%22artikel%20uit%20tijdschrift%22%20NOT%20format:tijdschrift 

DVD’s van het afgelopen jaar:  

http://zoeken.vlaamsbrabant.bibliotheek.be/?q=dateacquired:now-
1y%20AND%20format:dvd 

Jeugdboeken van de afgelopen 2 maanden:  

http://zoeken.vlaamsbrabant.bibliotheek.be/?q=dateacquired:now-
2m%20AND%20format:boek%20NOT%20age:volwassenen 

Aanwinsten binnen de romans van de afgelopen maand: 

http://zoeken.vlaamsbrabant.bibliotheek.be/?q=dateacquired:now-
2m%20AND%20type:fictie%20AND%20age:volwassenen 

Aanwinsten dvd’s van de afgelopen maand van het Leuvense filiaal Wilsele: 

http://zoeken.leuven.bibliotheek.be/?q=dateacquired:now-2m%20AND%20pbs-
loc:LEUWL%20AND%20format:dvd 

Alle aanwinsten in Leuven met de zizo-code AHAANR (Aarde & Heelal – Natuurrampen) van het 
afgelopen jaar: 

http://zoeken.vlaamsbrabant.bibliotheek.be/?q=dateacquired:now-1y%20AND%20pbs-
zizo:leuven|AHAANR 

Alle aanwinsten van het afgelopen jaar uit de subcollectie ASSJTAD (Asse jeugdtijdschriften voor 
adolescenten): 

http://zoeken.vlaamsbrabant.bibliotheek.be/?q=Pbs-
subloc:asse|ASSJTAD%20AND%20dateacquired:now-1y  

 

 

6.3 Links naar zoekopdrachten 

6.3.1 Doorlinken naar een resultatenlijst 

Stel: je wil in het kader van de Week van het Bos een link leggen op je site naar materialen over het 
bos, bosbeheer, enz. 

In dit geval moet je een zoekopdracht doen in de catalogus en moet je deze zoekopdracht vertalen 
naar een url die je vervolgens in je site kan plakken. 

Je zoekopdracht kan heel eenvoudig zijn bijv. in de zoekbalk 'bos' intypen. Bij de resultaten zitten 
exemplaren met bos in de titel, maar ook exemplaren met Stef Bos als auteur.  

Om accuratere zoekresultaten te verkrijgen, zal je zoekopdracht complexer moeten zijn bijv. enkel 
resultaten met bos in de titel of bos als onderwerp voor de doelgroep jeugd. In dit geval zal je een  
indexgestuurde zoekopdracht in de zoekbalk moeten formuleren. bijv. title:bos OR subject:bos* NOT 
age:volwassenen (zie supra in de handleiding). De basis voor een goede  indexgestuurde 
zoekopdracht is kennis van de eigen collectie en de manier waarop de bibliografische beschrijvingen 

http://zoeken.vlaamsbrabant.bibliotheek.be/?q=dateacquired:now-7days%20NOT%20format:%22artikel%20uit%20tijdschrift%22%20NOT%20format:tijdschrift
http://zoeken.vlaamsbrabant.bibliotheek.be/?q=dateacquired:now-7days%20NOT%20format:%22artikel%20uit%20tijdschrift%22%20NOT%20format:tijdschrift
http://zoeken.vlaamsbrabant.bibliotheek.be/?q=dateacquired:now-14d%20NOT%20format:%22artikel%20uit%20tijdschrift%22%20NOT%20format:tijdschrift
http://zoeken.vlaamsbrabant.bibliotheek.be/?q=dateacquired:now-14d%20NOT%20format:%22artikel%20uit%20tijdschrift%22%20NOT%20format:tijdschrift
http://zoeken.vlaamsbrabant.bibliotheek.be/?q=dateacquired:now-1y%20AND%20format:dvd
http://zoeken.vlaamsbrabant.bibliotheek.be/?q=dateacquired:now-1y%20AND%20format:dvd
http://zoeken.vlaamsbrabant.bibliotheek.be/?q=dateacquired:now-2m%20AND%20format:boek%20NOT%20age:volwassenen
http://zoeken.vlaamsbrabant.bibliotheek.be/?q=dateacquired:now-2m%20AND%20format:boek%20NOT%20age:volwassenen
http://zoeken.vlaamsbrabant.bibliotheek.be/?q=dateacquired:now-2m%20AND%20type:fictie%20AND%20age:volwassenen
http://zoeken.vlaamsbrabant.bibliotheek.be/?q=dateacquired:now-2m%20AND%20type:fictie%20AND%20age:volwassenen
http://zoeken.leuven.bibliotheek.be/?q=dateacquired:now-2m%20AND%20pbs-loc:LEUWL%20AND%20format:dvd
http://zoeken.leuven.bibliotheek.be/?q=dateacquired:now-2m%20AND%20pbs-loc:LEUWL%20AND%20format:dvd
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zijn opgemaakt. Als de gegevens op een bepaalde manier werden gecatalogiseerd, moet je ze ook op 
die manier bevragen. Aangezien de meeste PBS-beschrijvingen gekoppeld zijn aan de OpenVlacc, is 
kennis van de OpenVlacc-regelgeving essentieel.  

De zoekopdrachten kunnen standaard vertaald worden naar de url:  

http://zoeken.naam-stad-of-gemeente.bibliotheek.be/?q=zoekvraag  

Bijv. http://zoeken.leuven.bibliotheek.be/?q=bos 

Bijv. http://zoeken.diest.bibliotheek.be/?q=title:bos OR subject:bos* NOT age:volwassenen 

Als je de sortering van de resultatenlijst wil wijzigen, kan je een hardsort aan de url toevoegen: 

1. Sortering op jaar van uitgave: &hardsort=year  

2. Sortering op titel: &hardsort=title 

3. Sortering op auteur: &hardsort=author  

Bijv. http://zoeken.leuven.bibliotheek.be/?q=bos&hardsort=title 

6.3.2 Doorlinken naar een detailpagina 

Elke publicatie heeft een detailpagina met een eigen URL. Klik op de titel om vanuit de resultatenlijst 
naar de detailpagina te gaan. Om te linken naar de detailpagina van een publicatie, kan je de URL 
gebruiken zoals die verschijnt in de adresbalk van je browser. 

Bijv. http://zoeken.leuven.bibliotheek.be/detail/Hugo-Claus/Het-verdriet-van-
Belgie/Boek?itemid=|library/marc/vlacc|1329458 

6.3.3 Doorlinken naar de collectie van een filiaal 

In de catalogus kan je een resultatenlijst beperken tot een filiaal. Hiervoor kies je het juiste filiaal in 
de keuzelijst achter catalogus, naast de zoekbalk.  
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Als je op de bibliotheeksite een link wil voorzien naar de collectie van elk filiaal en je wil vermijden 
dat een gebruiker expliciet deze keuze moet maken, kan je de url van je catalogus aanvullen met 
?branch=stad-of-gemeente_filiaal. 

Bijv. http://zoeken.leuven.bibliotheek.be/?branch=leuven/heverlee  

Bijv. http://zoeken.bierbeek.bibliotheek.be/?branch=Bierbeek/Korbeek-Lo  

Bijv. http://zoeken.machelen.bibliotheek.be/?branch=machelen/diegem 

 

 

 

 

 

 

http://zoeken.leuven.bibliotheek.be/?branch=leuven/heverlee
http://zoeken.bierbeek.bibliotheek.be/?branch=Bierbeek/Korbeek-Lo
http://zoeken.machelen.bibliotheek.be/?branch=machelen/diegem

