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De catalogus raadplegen 
Je kan de catalogus raadplegen op https://bosa.limo.libis.be/ 

Startscherm 

Functionaliteiten van de catalogus 

Voor je begint met raadplegen, overlopen we even de knoppen bovenaan en hun functie, inclusief 

hoe je onder andere de taal kan instellen.  

 

 

Terug naar beginscherm 

 
Nieuwe zoekactie starten 

 Een andere bibliotheek selecteren. (Die mee in het LIBISnetwerk 

zit.) 

https://bosa.limo.libis.be/
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 Meld een technisch probleem of geef feedback over Limo 

(rechtstreeks aan de ontwikkelaars, de bib zelf krijgt hier geen 

melding van.) 

 

Genereert een QR code met link naar je zoekresultaten. 

 

Hier vind je je bewaarde items in terug. 

 
Inloggen is NIET vereist om de catalogus te raadplegen.  

 Stel je taal in (Nederlands, Frans, Engels), ga naar je bewaarde 

items, raadpleeg je zoekgeschiedenis 

 

Catalogus Raadplegen 

Basis Zoeken 

Om de catalogus te raadplegen hoef je enkel je zoekterm in de zoekbalk in te geven en op het 

vergrootglaasje te drukken. Bij dit voorbeeld gebruiken we de term “Selor”. 

Bij het zoeken krijg je de keuze uit twee catalogi:  

• FOD BOSA catalogus, die over de collectie van 

de bibliotheek aanwezig in WTC III gaat 

• Alle LIBISnet catalogi, die zoekt je term terug in 

de collectie van alle bibliotheken in het netwerken.  

Optimaal is om steeds eerst te kijken in de FOD BOSA Catalogus en daarna te zoeken in alle 

LIBISnet catalogi. 
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Resultaat: 

 

Geavanceerd Zoeken 

Bij geavanceerd zoeken kan je meerdere zoektermen ingeven tegelijkertijd.  

 

Je kan hierbij ook verschillende parameters instellen zoals type, taal en publicatiedata.  

Je hoeft ze niet in te vullen, je kan ook achteraf filteren in de zoekresultaten. 
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Resultaat: 
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Resultaten verfijnen 

Aan de linkerkant van de pagina zie je een hele lijst van 

verschillende parameters waarmee je de zoekresultaten 

kan verfijnen. 

Dit doe je door met de muis over de parameter te gaan en 

dan te selecteren wat voor jou van toepassing is. 

 

 

 

 

In de BOSA Bib zijn enkel fysieke exemplaren aanwezig. In 

andere bibliotheken kunnen bijvoorbeeld digitale 

exemplaren aanwezig zijn. 

De parameters waar je op kan verfijnen zijn: 

• Type Bron 

• Datum 

• Auteur/Medewerker 

• Onderwerp 

• Taal. 
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Resultaatopties 

Elk boek/artikel… dat aanwezig is in de bibliotheek wordt weergegeven in de zoekresultaten. 

De indeling van het record is vrij logisch. 

• Eerst het type (boek/artikel) 

• De titel (Dossiertest van Selor: methodologie en een test met gedetailleerde oplossing) 

• Auteur (Hetru, Emmanuel (1968-) (author)) 

• Datum van publicatie (2022) 

Rechts van de titel staan enkele kleine icoontjes. 

De eerste is de permalink, dit geeft verschillende opties om te linken naar dit specifiek record: 
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Het tweede icoontje geeft de mogelijkheid om een bepaald record te versturen via mail.  

Het derde icoontje is om een record te bewaren. 

Als je op de titel klikt, krijg je meer informatie over het boek, onder andere waar het eventueel nog 

beschikbaar is. 

Een boek bestellen bij de bib 

Als je een boek of artikel, of meerdere boeken of artikels, gevonden hebt in de catalogus, kan je 

het bestellen bij de bibliotheek. Dit kan enkel indien je reeds ingeschreven bent in ons systeem. Is 

dit niet het geval, kan je dat hier doen: https://bosa.belgium.be/nl/bibliotheek#anchor-3  

Eens je bent ingeschreven, kan je een boek of artikel aanvragen. 

Het makkelijkste is door te werken via “bewaarde items”, daar kan je makkelijk alle gegevens 

selecteren en plakken in een e-mail. 

 

Dit doe je door een mailtje te sturen naar biblio@bosa.fgov.be. 

Je verzendt de mail het liefst van je werkadres. 

Opmerking: Gebruik deze optie NIET om een boek aan te vragen. De mail die wordt verstuurd, 

geeft geen informatie over wie het boek precies wil aanvragen. De bib zou je dus niet verder 

kunnen helpen.  

Opmerking: je krijgt geen bevestiging hiervan, zodra je op “Indienen” hebt geklikt, mag je er vanuit 

gaan dat je ingeschreven bent. 

https://bosa.belgium.be/nl/bibliotheek#anchor-3
mailto:biblio@bosa.fgov.be


Een boek bestellen bij de bib 

Handleiding online catalogus Limo. | 9/9 

Als titel geef je “Aanvraag boek” of “Aanvraag artikels” in.  

Indien je beide wenst, is “Aanvraag boeken en artikels” de optimale titel. 

In de mail zelf vragen we op z’n minst volgende gegevens: 

• Welk boek/artikel je wenst uiteraard,  

• wanneer je wenst langs te komen  

(zie openingsuren hier: https://bosa.belgium.be/nl/bibliotheek#anchor-1 ) 

• Of je een QR code nodig hebt om het gebouw te betreden. 

 

 

 

Tom of Christelle contacteren je terug zodra je boek op je naam gereserveerd staat en klaar ligt in 

de bibliotheek of je gevraagde artikels verzameld zijn via pdf. 

 

Indien je boeken én artikels aanvraagt, gelieve deze per categorie te structureren. 

Vergeet na je aanvraag je bewaarde records niet te verwijderen.  

https://bosa.belgium.be/nl/bibliotheek#anchor-1

