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ZOEKEN IN WORLDCAT  

 

EENVOUDIG ZOEKEN 
UITGEBREID ZOEKEN 
PUBLICATIE  LOCALISEREN 
TIPS EN TRUCS 

 

EENVOUDIG ZOEKEN  

Wanneer je WorldCat opent kom je automatisch bij eenvoudig zoeken terecht. Je kunt hier kiezen voor 
alle documenttypen of een keuze maken voor boeken, dvd’s, cd’s of artikelen. 

 

Meerdere zoektermen combineert WorldCat standaard met AND: alle genoemde woorden moeten ergens 
voorkomen, maar niet per sé naast elkaar of in hetzelfde veld.  
Als je wilt dat meerdere zoektermen in de opgegeven volgorde naast elkaar voorkomen, kun je dubbele 
aanhalingstekens “…” gebruiken, bijvoorbeeld “social media”.  
Wil je artikelen met de ene óf de andere term vinden, maak dan gebruik van OR.  
 

ZOEKRESULTAAT: SORTEREN EN VERFIJNEN (FILTERS)  

Rechtsboven de resultatenlijst kun je het zoekresultaat sorteren.          
Standaard is het zoekresultaat op relevantie gesorteerd maar je  
kunt ook sorteren op publicatiedatum, auteur of titel.   
   

Aan de linkerkant van de resultatenlijst heb je verscheidene mogelijkheden om het zoekresultaat te 

verfijnen, bijvoorbeeld op materiaalsoort, auteur of jaar van publicatie. 

 

 

  



 

CREATING TOMORROW                                                                                 HvA Bibliotheek | mei 2014 
 

UITGEBREID ZOEKEN 

 
Klik op geavanceerd zoeken om gebruik te maken van de opties voor uitgebreid zoeken. Hiermee kun je 
specifieker aangeven wat je zoekt en je zoekresultaten beperken. 

 

 
Je kunt bijvoorbeeld zoeken op:  
- trefwoord 
- titel 
- auteur  
- ISBN/ISSN 
- tijdschrifttitel  en/of  
- onderwerp.  

 
Je kunt eventueel filteren op:  
- jaar  
- publiek / doelgroep  
- inhoud  
- materiaalsoort  en/of  
- taal.  

 
 

 
ZOEKRESULTAAT: SORTEREN EN VERFIJNEN (FILTERS)  

Rechtsboven de resultatenlijst kun je het zoekresultaat sorteren.          
Standaard is het zoekresultaat op relevantie gesorteerd maar je  
kunt ook sorteren op publicatiedatum, auteur of titel.   
   

Aan de linkerkant van de resultatenlijst heb je verscheidene mogelijkheden om het zoekresultaat verder 
te verfijnen, bijvoorbeeld op materiaalsoort, auteur of jaar van publicatie 
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PUBLICATIE  LOCALISEREN 

 
Om te weten in welke bibliotheek de publicatie aanwezig is open je de gevonden titel door hem aan te 
klikken en scroll je naar  
 

 

 

Wanneer je hier jouw eigen postcode invult krijg je een overzicht met de dichtstbijzijnde bibliotheken waar 
je de  betreffende publicatie kunt vinden.   

 

TIPS EN TRUCS  

 Maak een account aan wanneer je denkt veel gebruik te maken van WorldCat.  

 

Met een account kun je zoekacties opslaan, lijstjes en bibliografieën maken, tags toevoegen, 
beoordelingen geven en je favoriete bibliotheken bewaren.  

 

 WorldCat biedt tools zoals widgets en apps voor Facebook, mobiele apparaten en 
gepersonaliseerde webpagina’s. Links naar deze tools kun je vinden op de startpagina, onder de 
zoekbalk. 


