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1. Opening 
Erwin Tuinstra opent de vergadering om 10.40.  
 
2. Mededelingen 
De lunch is om 12.00 uur in de bedrijfskantine. 
 
Stand van zaken t.a.v. de nieuwbouw: in februari jl. is de grond bouwrijp gemaakt en op dinsdag 16 april zal 
de officiële eerste paal worden geslagen door de jongste en de oudste medewerk(st)er van NBD Biblion.  
 
Erwin Tuinstra merkt op dat het trefwoord ‘Verhalen’ soms toegekend wordt bij fictie door andere 
bibliotheken. Dit is niet de bedoeling. Het trefwoord ‘Verhalen’ is uitsluitend bedoeld voor non-fictieboeken. 
 
3. Notulen van 12 april 2012 
P. 2, punt 6: Peter Entzinger vraagt zich af of bij publicaties over het speciaal onderwijs het trefwoord 
Handelingsplannen of Behandelingsplannen moet worden gebruikt. Dit in verband met de soms medische 
problematiek van leerlingen. In dit geval prevaleert het onderwijs en wordt het trefwoord Handelingsplannen 
gebruikt. 
 
P. 2, punt 8: Marinus Bierens vraagt hoe het staat met de Maffia. Maffia is een extra ingang geworden bij het 
trefwoord Georganiseerde misdaad. Het trefwoord Cosa Nostra is een zelfstandig trefwoord geworden. 
 
P. 4, punt 12: Marinus Bierens zou graag de BT Composities zien bij het trefwoord Mazurka’s. De 
Trefwoordenredactie zal de BT toevoegen. 
 
4.  Programmeren 
Het voorstel wordt aangenomen. Het trefwoord Programmeren wordt opgeheven. Titels worden 
ondergebracht bij Programmeren (computer) of bij Programmering. Computerprogrammeren wordt als extra 
ingang toegevoegd bij Programmeren (computer). Bij het trefwoord Programmering komt een scope note. 
Hier wordt ook een extra ingang Programmeren toegevoegd. 
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5.  Namen van televisieprogramma’s 
Na enige discussie is men het er over eens dat de Dvd’s van het programma zelf niet het trefwoord krijgen 
van het programma, maar slechts van de inhoud van dat programma. De DVD Top Gear at the movies krijgt 
dus alleen het trefwoord Auto’s; Speelfilms en niet het trefwoord Top Gear (televisieprogramma). 
 
 
6.  Voedselovergevoeligheid, voedselintolerantie, voedselallergie 
Ted Quist geeft uitleg over zijn voorstel. Men vindt het trefwoord Voedselovergevoeligheid nogal vaag. 
Besloten wordt om het trefwoord Voedselovergevoeligheid op te heffen en alleen de trefwoorden 
Voedselallergie en Voedselintolerantie voortaan nog te gebruiken. 
 
7. Volgorde van geledingen bij groepen van personen: evaluatie 
Het onderwerp blijkt ook ditmaal dermate complex dat het doorgeschoven wordt naar de volgende 
vergadering. Aan iedereen wordt gevraagd met goede voorbeelden te komen (het liefst van boeken) zodat 
we hierover volgende keer kunnen verder praten.  
 
Lunchpauze 
 
8. Sinterklaas/Sinterklaasverhalen en Kerstmis/Kerstverhalen 
Het voorstel wordt aangenomen. Sinterklaasverhalen wordt ondergebracht  bij Sinterklaas. Het trefwoord 
Kerstverhalen krijgt een scope note om duidelijk te maken dat dit bedoeld is voor het kerstverhaal uit de 
Bijbel. 
 
9. Reclame en Marketing 
Het voorstel wordt aangenomen. Marketingcommunicatie krijgt als tweede BT Marketing. Reclame krijgt als 
BT Marketingcommunicatie. Bij de trefwoorden Briefing (reclame) en  Mond-tot-mondreclame wordt de BT 
Marketing weggehaald. Er worden 5 titels aangepast. 
 
Korte punten 
10. Spelen/Spellen 
Bij een aantal Spelen is de extra ingang Spellen toegevoegd. 
 
11. Tlx-trefwoorden van het CBK: laatste stand van zaken. Trefwoorden van de AD bank. 
Désirée van Loon geeft een toelichting op het stuk. De gebruikers zijn het erover eens dat het op termijn 
verdwijnen van de Tlx trefwoorden uit kmc 57XX een en ander een stuk overzichtelijker zal maken. 
 
12. Duaal onderwijs en participatieonderwijs 
Het voorstel wordt aangenomen. Het trefwoord Participatieonderwijs wordt opgeheven als zelfstandig 
trefwoord en ondergebracht bij het trefwoord Duaal onderwijs. 
 
13. Qualifiers project: evaluatie 
De Gebruikers zullen eventueel nog voorbeelden van qualifiers opsturen. 
 
14. Over ‘Bibliografische berichten’ 
Men wil graag alle wijzigingen betreffende trefwoorden terugvinden in Bibliografische berichten, ook 
wanneer alleen de volgorde van trefwoorden verandert. 
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15. Huis van Oranje 
Naar aanleiding van de abdicatie van Beatrix zullen de trefwoorden van Willem-Alexander en Maxima 
aangepast worden: zij worden resp. koning en koningin. Aanhangende titels zullen worden aangepast en 
meegegeven.  
 
16. Nieuwe en gewijzigde termen 
Peter Entzinger vraagt zich af of de BT van Omgevingsrecht niet Milieurecht moet zijn. Volgens Ted Quist is 
dat niet het geval, maar hij zoekt dit nog uit en zal voor de duidelijkheid een scope note toevoegen bij het 
trefwoord Omgevingsrecht. 
 
17. Rondvraag 
Jan Kaptein heeft een kleine correctie in zijn e-mail adres op de lijst met telefoonnummers en e-mail 
adressen: het liggende streepje tussen bibliotheek en utrecht kan weg. 
Ineke Geerts vraagt zich af waarom het trefwoord Mandala in het enkelvoud staat en niet in het meervoud? 
De Trefwoordenredactie zal hier naar kijken. Verder vraagt zij zich af of NBD Biblion de trefwoorden die 
Ingressus toekend kan aanpassen omdat die niet altijd van goede kwaliteit zijn. Erwin Tuinstra antwoordt dat 
dit kan als haar bibliotheek daar geen bezwaar tegen maakt. 
Marinus Bierens zou graag zien dat er nog eens kritisch wordt gekeken naar de NT’s van Composities, zoals 
Partituren. Hymnen en Cantates zouden als BT ook Composities moeten krijgen. De Trefwoordenredactie 
zoekt dit verder uit. 
Marinus Bierens vraagt zich verder af of Abbey Road wel een compositie is en waarom er een qualifier 
(compositie) achter staat. De qualifier is toegekend omdat er ook een opnamestudio, een weg en een 
metrostation in Londen zijn die zo heten. Ook bij popmuziek en popalbums wordt de qualifier (compositie) 
toegevoegd, dus niet alleen bij klassieke muziek. 
 
18. Sluiting 
Erwin Tuinstra dankt alle aanwezigen voor hun bijdrage en wenst iedereen een goede terugreis . Hij sluit de 
vergadering om 13.35.  Volgende vergadering  op donderdag 7 november of donderdag 14 november 
om 10.30 ( locatie volgt nog). 
 


