
HANDLEIDING ZOEKEN NAAR INFORMATIE IN HET OLC 
 
Er staat een zoekprogramma op alle computers waarmee je de (boeken)collectie van het OLC kan 
doorzoeken op titel, schrijver of trefwoord. Dit programma is te vinden via Start > Alle programma’s 
> Applicaties >  > Aura boekencatalogus. 
Verder is de 1e computer in het OLC (nr. 40) hiervoor gereserveerd, deze staat standaard opgestart 
met dit zoekprogramma. 
Er zijn meerdere manieren van zoeken en ook meerdere manieren om de zoekresultaten weer te 
geven. Als je op ‘zoeken’ klikt, wordt standaard begonnen met  
 
Eenvoudig zoeken 
 

 
 
Op deze manier vind je de meeste informatie maar niet erg doelgericht. Je vindt alle boeken waarbij 
jouw zoekwoord voorkomt als trefwoord of bij ‘vrije tekst’, in de titel, maar ook in de achternaam 
van de schrijver. 
 
Je kunt ook klikken op 
 
Uitgebreid zoeken 
 

 
  



Veel boeken (uitgezonderd de leesboeken) en artikelen hebben enkele trefwoorden gekregen, 
waarmee ze snel te vinden zijn. Door deze trefwoorden te combineren, kan je heel precies zoeken. 
 
Het zoeken met trefwoorden gaat het snelst op deze manier: 
 

 Typ een trefwoord in bij 'Trefwoord 1' 

 Klik op Zoeken 
 

Om je te helpen trefwoorden te vinden, kan je op de drie puntjes  achter het trefwoord klikken. Je 
ziet dan een lijst van alle trefwoorden, die in ons systeem zijn gebruikt. Je ziet dan ook dat je 
bijvoorbeeld niet op Reptiel moeten zoeken maar op Reptielen.  
 

 Een trefwoord kies je door met de muisaanwijzer een trefwoord aan te klikken en vervolgens 
op OK te klikken. 

 Je kan snel in de lijst met trefwoorden 'bladeren' door de eerste letters van het gewenste 
trefwoord in te typen, de lijst verspringt dan. 
 

Je kan trefwoorden heel goed combineren om precies te vinden wat je zoekt. Bijvoorbeeld met de 
combinatie van de trefwoorden 'Egypte' en 'vrouw' krijg je een overzicht van alle boeken en artikelen 
waarin iets staat over vrouwen in Egypte.  
 
Het gebruiken van trefwoorden is lastig. Geef het daarom niet te snel op en zoek ook op meer 
algemene trefwoorden. Bijvoorbeeld: als het trefwoord 'fiets' niet bestaat en ook het trefwoord 
'rijwiel' ontbreekt, kun je het nog proberen met 'vervoer'. Je vindt dan een boek over o.a. auto's en 
fietsen. 
En als je meer wilt weten over Michelangelo kan je 'renaissance' proberen, of de combinatie 
'schilderkunst' en 'Italië'.  
Heb je ideeën nodig voor andere trefwoorden? Kijk dan eens op http://www.mijnwoordenboek.nl 
Hier kan je synoniemen (woorden met dezelfde betekenis) opzoeken die je misschien verder kunnen 
helpen. 
 
Jaartallen (eeuwen en decennia) zijn op de volgende manier aangegeven: 
1500- : de jaren tussen 1500 en 1600 (de 16e eeuw) 
1900- : de jaren tussen 1900 en 2000 (de 20e eeuw) 
1920- : de jaren tussen 1920 en 1930 
 
Let op: zoek je naar een bepaalde persoon, dan moet je zijn of haar naam intypen bij 'Vrije tekst'. 
Ook als je naar een stad zoekt, moet je de naam intypen bij 'Vrije tekst'. 
 
Zoekresultaat 
Als je op zoeken hebt geklikt, krijg je een lijst van titels. 
 

http://www.mijnwoordenboek.nl/


 
 
Klik op de titel van het item waar je meer van wilt weten. 
Nu kan je bijvoorbeeld zien hoeveel exemplaren wij van dit boek hebben en onderaan kan je zien of 
deze boeken aanwezig of uitgeleend zijn. Verder zie je bij informatieboeken het sisonummer, dat is 
het nummer dat de volgorde aangeeft waarop de boeken in de kast staan.  
Let ook op de categorie. Als die eindigt op NS gaat het om een naslagwerk. Naslagwerken worden 
niet uitgeleend, maar je mag er wel uit kopiëren. 
 
Sisonummer 
Het sisonummer is een manier om alle denkbare onderwerpen in een logisch systeem onder te 
brengen. Daarbij heeft elke wetenschap een nummer gekregen- dat onderverdeeld is in 
subnummers.  Dat gaat zo: 
900 geschiedenis 
920 geschiedenis -tijdperken algemeen 
922 oude geschiedenis 
922.1 het oude Egypte 
 
De belangrijkste nummers en rubrieken in het OLC zijn: 
200 –299 godsdienst 
570 –599 biologie 
871 algemene bloemlezingen (Ned.) gedichten 
875 bundels (Ned.) gedichten 
900 -949 geschiedenis 
950 -999 aardrijkskunde 
 
Zoeken naar een leesboek 
Als je wilt weten welke boeken van een bepaalde schrijver aanwezig zijn, zoek je niet op trefwoord, 
maar op auteur: 

 Kies voor Uitgebreid zoeken 

 Vul bij Auteur de naam van de schrijver in; meestal is een deel van de naam al voldoende. 

 Klik op Zoeken 
Je krijgt een lijst met boeken van deze schrijver die in het OLC aanwezig zijn. De literatuur- en 
jeugdboeken staan geordend op achternaam van de schrijver in de kast.  Je kan ook zoeken op titel 
door bij 'Titel' een belangrijk woord uit de boektitel (dus niet de hele titel) in te typen. 
 
Kan je iets niet vinden, vraag het dan bij de balie. Wij helpen je graag verder. 


