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Snuffelen 
 
De snuffelcatalogus dankt zijn naam aan zijn functie: snuffelend zoeken zonder een titel of auteur in te 
typen.  
 
Het doel van de snuffelcatalogus is leerlingen (en docenten) snel op goede ideeën te brengen voor 
een fijn (voor)leesboek, een project, een presentatie of ander werkstuk. Er wordt hierbij gezocht in het 
totale jeugd-titelbestand van de bibliotheek.  
 
De snuffelcatalogus van schoolWise bestaat uit tien hoofdthema's* die elk zijn onderverdeeld in sub 
thema’s. De snuffelcatalogus is alle scholen gelijk. 
 

 
 

 
Bij het openen van de snuffelcatalogus worden de 8 meest-geleende jeugdtitels van het eerste 
hoofdthema ‘vriendschap’ getoond. Door te klikken op een andere hoofdcategorie verschijnen de acht 
meest geleende titels uit deze categorie.  
 
Door te klikken op een subcategorie, bijvoorbeeld 'Schoolverhalen', verschijnt de lijst met alle treffers, 
de resultatenlijst.  
 
*) Voor (streng) christelijke scholen is er een aangepaste variant met negen hoofdthema's. Hierin zijn 
geen fantasie- en griezel-gerelateerde thema's opgenomen. Dit geldt voor zowel de hoofdthema's, sub 
thema’s als de zoekresultaten. De bibliotheek kan de aangepaste snuffelcatalogus aanvragen bij 
Probiblio.  
 
De resultatenlijst  
De resultatenlijst geeft een overzicht van alle jeugdtitels die horen bij het gekozen sub thema. Omdat 
hierbij gekeken wordt in het totale jeugd-titelbestand van de bibliotheek, zijn sommige resultaten-lijsten 
bijzonder groot.  
 
Boven in de resultatenlijst staan het kruimelpad en de Terug-link.  
Hieronder staat het aantal resultaten (= aantal titels bij dit sub thema).  
Daaronder staan selectiestipjes, waarmee de volgorde van de titels gewijzigd kan worden. U kunt 
kiezen uit Nieuwste eerst', 'Meest geleend' en 'Doe maar wat'. 
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Hierna volgt een titellijst. 
 

 
 
 
Onder in het scherm (niet afgebeeld) staan pagina-knoppen.  
 

 
 
Gebruik van de filters  
Aan de rechterkant van de resultatenlijst worden filters aangeboden. Met deze filters kunt u de 
getoonde resultatenlijst filteren.  
Door deze filters is het mogelijk om per thema snel geschikte titels te vinden voor een bepaalde groep 
of op een bepaald AVI-niveau.  
 
U kunt filteren op groep, inhoud (verhalend/informatief), niveau en materiaalsoort. Er kan op dit 
moment slechts op één criterium tegelijk worden gefilterd. In de toekomst wordt dit uitgebreid.  
 
Door erop te klikken wordt een filter geactiveerd. De tekst wordt dan oranje.  
Het aantal resultaten wordt dan gewijzigd. 
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