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Glossarium e-boeken in de bib

In dit document is de terminologie vastgelegd voor het e-boeken in de bib-project. Het doel van deze

lijst is:

● consistente woordenschat bij sectorcommunicatie over het project (B2B)

● consistente woordenschat bij communicatie tussen bibliotheekmedewerkers en het publiek van

de bibliotheek (B2C)

● woordenschat vastleggen om in alle softwareapplicaties consistent te gebruiken

● woordenschat vastleggen voor promotiecampagnes van e-boeken in de bib

● woordenschat vastleggen voor handleidingen, helpteksten, demo’s en introductiesessies

● voorbereiding van een FAQ: antwoorden op veelgestelde vragen

● achtergrondinformatie om over het project te communiceren

De termen die aangeduid zijn met “intern” worden niet gebruik bij communicatie naar het

bibliotheekpubliek.
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Project e-boeken in de bib (intern)
Het project “e-boeken in de bib” is georganiseerd door Bibnet in samenwerking met de uitgevers of

rechthebbenden. “E-boeken in de bib” is een pilootproject van één jaar.

VEP-R (intern)
VEP-R staat voor Vlaams E-boekenPlatform - Repository. Het VEP-R wordt beheerd door Bibnet in

samenwerking met Boek.be. De VEP-R-software staat in voor het doorgeven van e-boeken, metadata

en metacontent over e-boeken aan de applicaties die de e-boeken in de bib-collectie beschikbaar

maken voor het publiek. Voor het pilootjaar zijn twee toepassingen voor het bibliotheekpubliek

ontwikkeld: app “e-boeken in de bib” en website “e-boeken in de bib”.

Metadata (intern)
Metadata zijn de gegevens die een e-boek beschrijven. Voorbeelden van metadata zijn: titel, auteur,

onderwerp, … Zowel in de e-boeken in de bib-app als op de e-boeken in de bib-website worden

metadata gebruikt om elk e-boek afzonderlijk te beschrijven en vindbaar te maken. Metadata zorgen er

ook voor dat het mogelijk is om de e-boeken in de bib-collectie te verkennen via de app of de website.

Metacontent (intern)
Metacontent staat voor de extra inhoud waarmee de beschrijving van een e-boek nog rijker wordt dan

enkel via metadata. Metacontent kan tekst, beeld, video of audio zijn. Voorbeelden van metacontent:

boekbespreking, cover, boektrailer, …  Zowel in de e-boeken in de bib-app als op de e-boeken in de
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bib-website wordt metacontent gebruikt om e-boeken zo rijk mogelijk te beschrijven zodat de lezer

geholpen wordt bij zijn of haar keuze om e-boeken te lenen.

Collectie e-boeken in de bib
Bij de start van het project bestaat de e-boeken in de bib-collectie uit een 300-tal e-boeken. De

uitgevers hebben titels voorgesteld die in aanmerking kunnen komen voor het lenen via de bibliotheek.

E-boek
Elk afzonderlijk leesbaar of leenbaar boek (roman, verhaal, jeugdboek, …) in de e-boeken in de

bib-collectie.

App e-boeken in de bib
De collectie met uitleenbare e-boeken is toegankelijk via een speciaal daarvoor ontwikkelde toepassing

voor leestoestellen (tablets en smartphones*). Door het installeren van de e-boeken in de bib-app

kunnen e-boeken geleend worden door leden van openbare bibliotheken die deelnemen aan het

e-boeken in de bib-project.

* Technische details

Website e-boeken in de bib
De e-boeken in de bib-collectie is toegankelijk via een speciaal daarvoor ontwikkelde website. Door

deze website kan  de e-boeken in de bib-collectie via de browser verkend worden. De e-boeken

kunnen via de website binnen de muren van de bibliotheek onbeperkt en gratis gelezen worden. Via de

e-boeken in de bib-website kunnen geen e-boeken geleend worden. Voor het lenen van een e-boek is

het nodig om de e-boeken in de bib -app te installeren.

Deelnemende bibliotheken
Het lenen van e-boeken via de e-boeken in de bib-app kan enkel als je lid bent van een openbare

bibliotheek die deelneemt aan het project “e-boeken in de bib”.

Het gratis onbeperkt lezen binnen de bibliotheekmuren via de e-boeken in de bib-website kan enkel in

de bibliotheken die deelnemen aan het e-boeken in de bib-project.

3 / 7
Laatste wijziging: 21 januari 2014
Rosemie Callewaert, Abel Ruiz-Vazquez en Johan Delauré

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.bibnet.be%2Fportaal%2FBibnet%2FCollectie%2FVlaams_e-boekplatform%2FVoorbereiding%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGVUyE3iBaQrkICtWHnDwk7XxxmPg


 

Glossarium

Leestoestel
Het toestel waarmee de lezer de e-boeken leest. Dit kan een tablet, smartphone, computer of laptop

zijn. De e-boeken in de bib-collectie kan niet gebruikt worden op klassieke e-readers.

* Technische details

Verkennen van de collectie e-boeken in de bib
Het verkennen of grasduinen door de e-boeken in de bib-collectie kan op verschillende manieren.

Iedereen kan dit:

- via de website

- via de app

Zowel in de e-boeken in de bib-app als op de e-boeken in de bib-website zijn etalages ontwikkeld om

de collectie via verschillende rubrieken te verkennen.

Inkijken
Het inkijken van een e-boek kan op verschillende manieren. Voor iedereen, via:

- de website

- de app

Bij het inkijken kan 10% van het e-boek gelezen worden. Voor het inkijken is het niet nodig om lid te zijn

van een openbare bibliotheek. Het inkijken kan overal waar er een internetverbinding is. Je hoeft je dus

niet binnen de muren van een deelnemende bibliotheek te bevinden.

Onbeperkt lezen
Onbeperkt lezen staat voor het gratis lezen van de volledige boeken in de e-boeken in de bib-collectie.

Dit kan via de e-boeken in de bib-website op een computer of leestoestel van de deelnemende

bibliotheken. Bibliotheekbezoekers kunnen ook met een eigen tablet, smartphone of laptop onbeperkt

lezen binnen de muren van de deelnemende bibliotheken als hun leestoestel verbonden is met het

internet.
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Gratis lezen
Buiten de muren van de bibliotheek kunnen bepaalde e-boeken gratis gelezen worden. Deze gratis te

lezen onderdelen uit de e-boeken in de bib-collectie evolueren doorheen de tijd: gratis e-boeken of

tijdelijk gratis e-boeken. Gratis lezen van deze e-boeken kan enkel via de e-boeken in de bib- app.

In de kijker
Zowel in de e-boeken in de bib-app als op de e-boeken in de bib-website zullen bepaalde boeken

tijdelijk in de kijker gezet worden. Het kan gaan over e-boeken die tegen betaling geleend kunnen

worden of (tijdelijk) gratis e-boeken. Deze e-boekenselectie is dezelfde, zowel op de app als op de

website.

Lenen
Lenen staat voor het betalend lenen* van e-boeken door deze te downloaden via de e-boeken in de bib

app op een persoonlijk leestoestel. Door een e-boek tegen betaling te lenen kan het tijdelijk op een

persoonlijk leestoestel gelezen worden zonder dat een internetverbinding nodig is (na de download).

Om een e-boek te lenen moet een lener zich op de e-boeken in de bib-app aanmelden via zijn/haar

accountgegevens op Mijn Bibliotheek.

Alternatieven bij gebruikerstesten: ontlenen, uitlenen, ...1

* Uitleenvoorwaarden

Leentermijn
De leentermijn staat voor de periode waarin een geleend boek gelezen kan worden op een persoonlijk

leestoestel. Als deze periode (vier weken) verstreken is, dan zal het boek niet meer gelezen kunnen

worden op het persoonlijk leestoestel. Het wissen van het e-boek gebeurt automatisch.  Indien gewenst

kan het e-boek tegen inwisseling van een leentegoed opnieuw geleend worden.

1  http://taaladvies.net/taal/advies/vraag/1072/

5 / 7
Laatste wijziging: 21 januari 2014
Rosemie Callewaert, Abel Ruiz-Vazquez en Johan Delauré

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.bibnet.be%2Fportaal%2FBibnet%2FCollectie%2FVlaams_e-boekplatform%2FVraag%2520%2520antwoord%2520e-boeken%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF0NxxFBJpAVSDHeKsG6HXmq9EZhg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ftaaladvies.net%2Ftaal%2Fadvies%2Fvraag%2F1072%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGS3Gj_Uhg3KUDkHlYAswrRPigpmA


 

Glossarium

Leentegoed
Om e-boeken te lenen is het nodig om een leentegoed op te bouwen. Het opbouwen van een

leentegoed kan door het kopen van een e-boekenkaart. Het leentegoed wordt uitgedrukt in het aantal

e-boeken. Bv. een leentegoed van drie e-boeken staat voor drie leentermijnen van vier weken. Deze

leentegoeden kunnen voor eenzelfde of verschillende e-boeken gebruikt worden. Een leentegoed is

gekoppeld aan de persoonlijke account op de e-boeken in de bib-app. Op de e-boeken in de bib-app en

via https://mijn.bibliotheek.be kan de lezer op elk moment zijn/haar leentegoed opvragen.

E-boekenkaart
Om een leentegoed op te bouwen moet de lener een e-boekenkaart kopen in de bibliotheek waar

hij/zij lid is. Op de e-boekenkaart staat een code die bij opgave in de app omgezet wordt in

leentegoeden.

Alternatieven bij gebruikerstesten: voucher, abonnement, leenticket, e-leentegoed, leenkaart,

e-leenkaart,  beurtenkaart, e-boekenkaart, leentegoedkaart, ontleenkaart, …

Code e-boekenkaart
Op de e-boekenkaart die in de bibliotheek gekocht kan worden, staat een unieke code. Deze code

wordt bij het ingeven in de e-boeken in de bib-app omgezet naar een leentegoed. Leners kunnen een

onbeperkt aantal e-boekenkaarten kopen en deze via de app inwisselen voor bijkomende

leentegoeden.

Mijn e-boeken
De persoonlijke collectie geleende boeken, gratis boeken en inkijkexemplaren zijn binnen de e-boeken

in de bib-app via een afzonderlijke “boekenplank” opvraagbaar. Vanuit dit overzicht kan de lezer snel

navigeren naar  geleende boeken, zelf geselecteerde inkijkexemplaren en zelf gekozen  e-boeken die

(tijdelijk) gratis gelezen kunnen worden. In de app heet de volledige e-boeken in de bib-collectie

“Bibliotheek”.

Alternatieven bij gebruikerstesten: Mijn boekenplank, Boekenplank, ontleningen, …
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E-boeken kopen
Bibliotheken verkopen geen e-boeken. Via de e-boeken in de bib-website ziet de lezer een koopknop.

De lezer wordt voor het kopen doorverwezen naar de webpagina van de uitgever.

Digitale collecties
De openbare bibliotheek voorziet naast de fysieke collectie (boeken, cd’s, dvd’s, …) ook online

toegang tot digitale collecties: een online archief met Nederlandstalige kranten en tijdschriften, de

e-boeken in de bib-collectie, Fundels, ...

Mijn Bibliotheek
Mijn Bibliotheek is een toepassing die online diensten van de openbare bibliotheek verzamelt. Door

registratie op Mijn Bibliotheek kan de lezer geleende items uit de volledige bibliotheekcollectie online

verlengen, reserveren, leentermijn nakijken, … van de openbare bibliotheken waarvan hij of zij lid is.

Met een account op Mijn Bibliotheek kan de lezer digitale collecties van openbare bibliotheken inkijken

of lenen.

Let op! Eén van de bibliotheken waarvan de lezer lid is, moet wel toegang voorzien tot deze collecties

(zie deelnemende bibliotheken).

Ticket Mijn Bibliotheek
Nog niet alle openbare bibliotheken zijn aangesloten op de toepassing Mijn Bibliotheek. Als de

bibliotheek niet aangesloten is en toch de digitale collecties aanbiedt, dan kan de lezer een ticket halen

in de bibliotheek. Met dit ticket kan de lezer een tijdelijke account aanmaken op Mijn Bibliotheek en zo

gebruik maken van de digitale collecties.

Let op! Dit kan enkel als de bibliotheek deelneemt aan de projecten rond digitale collecties. Met een

ticket Mijn Bibliotheek zijn de  andere online dienstverleningen (online verlengen, reserveren, …) van de

volledige bibliotheekcollectie niet mogelijk.
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