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PIM-aanduiding toevoegen aan oude exemplaren 

Oudere informatieve boeken in de juiste kast plaatsen 
 
(School)Wise en PIM* 
*PIM = Presentatiesysteem Informatieve Media 
 
In (school)Wise krijgen informatieve jeugdboeken via het PIM-(plaatsings)systeem een kast 
toegewezen in SchoolWise. Deze kast komt overeen met een PIM-rubriek. 
Er zijn 27 rubrieken. Dit betekent dat er 27 kasten beschikbaar zijn (zie hieronder). 
Om ervoor te zorgen dat ieder boek in de juiste kast terechtkomt, is in de titelbeschrijving informatie 
opgenomen over de PIM-rubriek en het bijbehorende PIM-onderwerp. 
 
Oudere boeken 
Bij oudere jeugdboeken (van voor 1999) is deze informatie niet aanwezig. Deze boeken krijgen 
hierdoor geen volledige kastplaatsing, maar een algemene kast: 'Pim-kast A' of 'Pim-kast J'.  
 
Het ontbreken van de kast heeft geen enkele invloed op het uitlenen en innemen van boeken. Het is 
dus niet noodzakelijk om de kastplaatsing aan te passen. 
Als de boeken niet in de juiste kast worden geplaatst, kan het echter lastig zijn om ze terug te vinden. 
Ook collectieoverzichten zouden hierdoor incorrect kunnen zijn. Daarom adviseren wij om de 
kastplaatsing van deze boeken handmatig aan te passen. 
 
Voordat de kastplaatsing van een boek wordt aangepast, is het handig om te bedenken in welke kast 
het geplaatst moet worden. Soms is er vanuit Educat al een rubriek aangegeven die overeenkomt met 
de PIM-rubrieken. Deze kan dan uiteraard gehandhaafd blijven. Indien dit niet het geval is, moet er 
een PIM-rubriek worden aangewezen.  
 
Etiketten 
Het is niet mogelijk om uit (school)Wise PIM-etiketten te printen voor boeken zonder PIM-informatie in 
de titelbeschrijving. 
 
Indien er toch etiketten nodig zijn, kunt u deze maken met behulp van een printprogramma 
(http://www.nbdbiblion.nl/diensten/bibliotheek-beheer/media-presentatie-systeem). 
 
Bibliotheken maken ook gebruik van dit programma en kunnen hierbij wellicht assisteren. 
Overzicht van de beschikbare kasten (en tevens de PIM-rubrieken) voor informatieve jeugdboeken in 
SchoolWise: 
 

          
 

http://www.nbdbiblion.nl/diensten/bibliotheek-beheer/media-presentatie-systeem
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Iedere kast heeft een aanvullende niveau-aanduiding en komt daarom drie keer voor: 
 
A voor informatieve boeken voor kinderen tot 8 jaar (voor boeken die nu Pim-kast A hebben) 
 
 
 
 
 
J voor informatieve boeken voor kinderen van 9 tot 12 jaar (voor boeken die nu Pim-kast J hebben) 
 
 
 
 
V voor informatieve boeken voor volwassenen (V; dit zal in de praktijk niet vaak voorkomen) 
 
 
 
 
Daarnaast kan voor ieder boek een trefwoord worden toegevoegd (wellicht heeft het boek al een 
trefwoord vanuit Educat. Dit kunt u overnemen). 
 
Instructie: Oudere informatieve boeken in de juiste kast plaatsen 

 Zoek het boek op waarvan de kastplaatsing moet worden aangepast. 

 Start SchoolWise op en ga naar: Exemplaren – Inzien. 

 Typ of scan het exemplaarnummer van het boek. 
Er verschijnt nu een overzicht van alle details van dit exemplaar Nu kunnen enkele zaken worden 
aangepast. 
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Het resultaat: 
 

 
 
 

1 Dubbelklik op Plaatsing 

3 Vul het juiste trefwoord in 

2 Kies de juiste kast 

4 Klik op OK 


