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Gebruikershandleiding 

Wat vindt u waar in de catalogus van het KennisPunt Scholenbouw? 

Home 

 
 

Op het Home-scherm vindt u bovenaan het menu (blauwe balk), de aanwinstencarrousel, een overzicht van de 
collectie, de informatie over dienstverlening en openingsuren, en onderaan onze contactgegevens. 

 

 

Het menu leidt u naar de diverse onderdelen van het bibliotheeksysteem van AGION. 

De aanwinstencarrousel geeft aan wat de nieuwste aanwinsten van het KennisPunt Scholenbouw zijn. 
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Zoeken in de catalogus 

Snel zoeken 

Als u in het hoofdmenu kiest voor 'Zoeken' krijgt u het "snel zoeken" scherm. 

 
Via het ingeven van een zoekterm, en het aanduiden in welke velden u wil zoeken, krijgt u een snel zoekresultaat. 

Als u een publicatie van een bepaalde auteur zoekt, vink dan niet alleen ‘auteurs’ aan, maar ook ‘vrije tekst’.  Bij 
publicatie met meerder auteurs, zijn de tweede en volgende auteurs opgenomen in het veld ‘vrije tekst’.  

Uitgebreid zoeken 

Om uitgebreid te zoeken, klikt u in het menu op "uitgebreid zoeken. 

 
Via verschillende gegevens kan u uw zoekopdracht verfijnen. 

Bij zoekvelden waar er drie puntjes staan op het einde, kan u gebruik maken van keuzelijsten om het zoeken te 
vereenvoudigen. Als u hierop klikt verschijnt er een keuzelijst. Hierin kan u via het groene zoekveld zoeken, maar u 
kan ook, via de pijltjes onderaan, doorheen alle items scrollen.  
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Zoekresultaat 

Het zoekresultaat is bij beide zoekmethodes hetzelfde. Aan de linkerzijde van scherm ziet u een lijst van de 
publicaties die overeenkomen met uw zoekopdracht. Aan de rechterzijde zijn er mogelijkheden om de lijst te 
sorteren (titel, naam, categorie, materiaal) en/of verder te verfijnen met de beschikbare filters. 
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Publicatiescherm 

Als u uiteindelijk de publicatie gevonden heeft die u zocht, en u deze aanklikt, dan ziet u onderstaand scherm: 

 

 

 

In dit scherm krijgt u een overzicht van de gegevens van de publicatie die u selecteerde. U kan via het blauwe 
submenu terugkeren naar de lijst van uw zoekresultaten, maar ook rechtstreeks naar de vorige of volgende 
publicaties op de lijst navigeren. 

In het linkerdeel van het scherm ziet u de titel van de publicatie en de auteur. Als het om een artikel uit een boek 
of een tijdschrift gaat, dan vindt u onder de lijn van de auteur de titel van de hoofdpublicatie terug. 

Als u de naam van de auteur aanklikt, ziet u alle andere publicaties van dezelfde auteur opgenomen in deze 
databank. 

In ‘mijn verzameling" kan u publicaties bijhouden die u later verder wil bekijken, fysiek raadplegen in het 
KennisPunt, etc.  

Via de knop “Naar verzameling” in het grijs/blauwe menu kan u de publicatie toevoegen aan uw 
verzameling’.  

Via de knop ‘Bewerken’ kan u publicaties verwijderen uit uw verzameling, via de knop ‘Afdrukken’ kan u een 
lijst met publicaties in uw verzameling afdrukken of opslaan.  Breng dit rapport mee naar de bibliotheek 
wanneer u bepaalde werken wil komen inkijken. 

De mede-auteurs, subtitel(s), en een korte inhoud ziet u onder de grijze balk. De korte inhoud is nog niet voor alle 
publicaties beschikbaar.  We vullen dit stelselmatig aan. 

Het plaatsingsnummer van de publicatie in het KennisPunt vindt u onder "locatie". 



                                                                                                                               

6 

Klikt u op de link 'info' dan ziet u o.a. jaar van uitgave, de uitgever, aantal pagina’s, ISBN-nr,  etc. 

Aan de rechterzijde van het scherm vindt u onder  “mijn verzameling” ook nog bijkomende info over de publicatie 
en de bijhorende trefwoorden. 

Als u op de trefwoorden klikt, ziet u andere publicaties binnen hetzelfde thema. 

Themalijsten 

Via Themalijsten kan u publicaties terugvinden die gebundeld werden op thema. 

Deze zijn op dit moment nog niet beschikbaar. 

Websites 

Onder de rubriek websites zal in de toekomst een bundeling van websites omtrent bepaalde scholenbouwthema's 
terug te vinden zijn. 

 

 


