
De Theaterbib verhuist. Na lang rondkijken, twijfelen en overwegen nemen onze slordige 16000 
boeken hun intrek in een nieuwe digitale omgeving, waar u ze online kan doorzoeken, reserveren,  
ontlenen en uw ontleningen verlengen. Waar zijn we neergestreken? Op https://bib.opendoek.be 
Op deze pagina vindt u een korte handleiding met de belangrijkste functies en 
wetenswaardigheden.  
Elk klein detail, en elke nieuwe feature krijgen we echter niet op één pagina gestouwd. Voel u 
bijgevolg dus altijd vrij om een mailtje te sturen naar theaterbib@opendoek.be, of te bellen naar 
03/222.40.95 voor meer informatie. 

 

 

STAP 1 – Maak een account aan. 

In ons nieuwe ontleensysteem beheert u zelf uw adresgegevens, ontleningen en reserveringen. Al 
wat u daarvoor hoeft te doen is een account aanmaken, en u bent vertrokken. Hoe maakt u een 
account? Door te surfen naar https://bib.opendoek.be, en vervolgens hier te klikken: 

 

 

U komt op een invulscherm terecht.  
Vul de gegevens in. Vul bij adres zeker het adres in waar u brochures wilt ontvangen. 

 

 

 

 



 

Als u alles ingevuld heeft, en op ‘Voer in’ geklikt heeft, komt u terug op het beginscherm terecht: 

 

 

Links ziet u uw log-in gegevens. Hiermee kan u tot het einde der tijden inloggen in de Theaterbib-
catalogus, dus hou ze goed bij. Uw gegevens werden automatisch ingevuld op het log-in scherm. 
Klik op ‘Aanmelden’, en u kan beginnen de catalogus te verkennen. 

 

 

 

 

 

 

  



STAP 2: Zoek uw boeken 

Nu u ons heeft laten weten waar we de boeken naartoe mogen sturen, kan u ons ook vertellen 
welke boeken we u mogen sturen. Zoeken kan u op twee manieren: 

1. Snel zoeken via de zoekbalk 

Via de zoekbalk kan u snel en eenvoudig zoeken op algemene trefwoorden. 

Met het drop-down menuutje links van de invulbalk kan u uw zoekopdracht verfijnen, en enkel 
zoeken op titel, auteur, onderwerp, …

 

De resultaten kan u vervolgens nog verfijnen door in de linkerkolom te klikken op namen van 
auteurs, item types en trefwoorden.

 

  



 

2. Uitgebreid zoeken en zoeken op elementen 

Onder de zoekbalk vindt u links naar de pagina’s waar u uitgebreider kan zoeken. 

 

Via ‘uitgebreid zoeken’ komt u terecht op een scherm waar u een veel verfijnder zoekopdracht in 
kan geven.  

 

Via ‘elementen zoeken’ kan u zoeken op een vaste lijst namen van auteurs (nooit meer twijfelen 
tussen Chekhov, Tsjechow, …) en genres. Als u bijvoorbeeld onder ‘genres’ het woord ‘trag’ 
ingeeft, krijgt u dit resultaat: 

 

Vervolgens kan u, door op het aantal onder ‘bibliobestanden’ te klikken, aangeven welk genre u 
bedoelde. Het resultaat? U krijgt nu bijvoorbeeld alle tragikomedies in onze collectie te zien. 



Omdat dit nog steeds een goeie 900 teksten zijn, kan u ook deze verzameling nog verfijnen, door te 
filteren op beschikbaarheid, auteurs, topics, … 

 

  



STAP 3: Boeken bestellen. 

Een boek bestellen doe je door te klikken op ‘Plaats reservering’, en vervolgens die reservering te 
bevestigen. Klik op ‘plaats reservering’:

 

 

U komt nu op een bevestigingsscherm terecht. 

 

…en bevestig uw bestelling door op ‘Confirm Hold’ te klikken. Je bestelling wordt nu naar ons 
opgestuurd, en je komt terecht op een overzicht van je bestellingen. Om een nieuw boek te 
bestellen, kan je opnieuw de zoekbalk, of de uitgebreid zoeken-schermen gebruiken. 

Wij sturen u vervolgens de bestelde boeken zo snel mogelijk op. 

  



STAP 4: Wat heb ik nu eigenlijk besteld? 

Voor een overzicht van welke boeken u reserveerde, welke boeken u in uw bezit heeft en hoelang 
u die boeken nog mag houden, moet u niet langer bellen of mailen. Een blik in uw eigen profiel 
volstaat.  

Om uw profiel te bereiken, logt u in met uw persoonlijke log-in en wachtwoord (zie Stap 1).  
Om uw profiel te bereiken, klikt u op uw eigen naam, in de rechterbovenhoek. 

 

 

 

U komt terecht op uw profiel, waar u uw adresgegevens, uw ontleningen, uw zoekgeschiedenis en 
uw ontleengeschiedenis na kan kijken.  

 

  



STAP 5: Verlengen 

Om uw ontleningen te verlengen hoeft u niet langer een mailtje sturen of te bellen. Al wat u moet 
doen is inloggen in de catalogus met uw persoonlijke log-in en wachtwoord (zie Stap 1), en naar uw 
profiel doorklikken (zie Stap 4). Op uw profiel kom je onmiddellijk terecht op een pagina waar je je 
ontlening kan verlengen. 

 

 

Je kan er, zoals in dit voorbeeld, voor kiezen boeken afzonderlijk te verlengen, of meteen je hele 
ontlening verlengen met de ‘Verleng alles’-knop. 

 

 

 

 

 

Bel ons, schrijf ons 

Heeft u nog vragen of bemerkingen? Stuur dan een mailtje naar theaterbib@opendoek.be of bel 
naar 03/222.40.95. 


