
 

SchoolWise – Leerlinggegevens importeren 

Leerlinggegevens importeren 
 
De leerlingen (en docenten) zijn als klant opgenomen in het Wise-systeem. De Bibliotheek importeert 
hiertoe jaarlijks een bestand uit de leerlingenadministratie van de school. Er zijn afspraken gemaakt 
met de school over de aanlevering van het leerlingbestand.  
 
Tijdens de leerlingimport worden de gegevens bijgewerkt, o.a. de oude groep 8 leerlingen worden 
ongeldig gemaakt en de nieuwe leerlingen ingeschreven. Tussentijdse nieuwe leerlingen kunnen 
individueel worden ingeschreven als 'nieuwe klant'. Zie hiervoor de handleiding ‘Tussentijds nieuwe 
leerlingen toevoegen’. 
 
Leerlingen met een geheim adres, kunnen beter handmatig worden toegevoegd en niet via de leerling 
import. Zie hiervoor de handleiding ‘Docenten inschrijven’.  
 
Leerlinggegevens controleren 

 Vraag de school om een exportbestand van de leerlinggegevens.  
Op mijn.probiblio.nl vindt u een handleiding voor het leerlingvolgsysteem van Parnassys en Esis.  
 
Vóór het importeren in Wise moeten de leerlingenbestanden worden gecontroleerd en zo nodig 
bijgewerkt in Excel en vervolgens omgezet naar het importformaat van Wise (CSV).  

 
U kunt voor de controle het Excel-template Leerlingimport met de juiste kolomnamen gebruiken. Zie 
mijn.probiblio.nl voor het Excel-template. 
 

Juiste kolombenaming  Toelichting 

"LEERLINGNUMMER"  
 
 
 
"BSN"  
 

Verplicht. Uniek leerlingennummer in de schooladministratie 
(leerling behoudt dit nummer gedurende zijn tijd op school) 
 
Indien het BSN gebruikt wordt zal schoolWise dit nummer 
versleutelen i.v.m. de privacy (let op gewijzigde 
kolombenaming) 
 
Nummer altijd in hetzelfde formaat aanbieden 
Maximale lengte: 20 posities 

"VOORLETTERS" Indien afwezig wordt een voorletter gegenereerd tijdens de 
import (op basis van de roepnaam) 

"ROEPNAAM" Eerste letter van de roepnaam wordt als voorletter gebruikt 
indien er geen voorletters in het bestand staan 

"NAAMTUS" Tussenvoegsel (voorvoegsel in de achternaam) 

"NAAM" Achternaam zonder tussenvoegsel 

"ADRES"  

"HUISNUMMER" 

"HUISNUMMERTOEVOEGING" 

"POSTCODE" 

"PLAATS" 

"SEXE" Verplicht: M, V 
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 "GEB_DAT"  Verplicht format: dd-mm-jjjj  

 Zie ook ‘Aanpassen kolom GEB_DAT’ hieronder 

"TELNR" Niet verplicht 

"EMAIL" Niet verplicht 

"GROEP" Elke leerling zit in een bepaalde groep/combinatiegroep, dit is 
de fysieke “GROEP”.  
 
Maximaal 10 posities 
 
Deze code is doorgaans de codering zoals deze is 
meegestuurd in het leerling-importbestand. 
 
De groepscode mag de volgende tekens niet bevatten: 

 
 
 

Tijdens het importeren moeten deze tekens worden 
vervangen door een – (liggend streepje) 

“ ' + & < > / | 

"GROEPSNAAM" Maximaal 30 posities 
De naam waaronder de groep of combinatiegroep bekend is, 
bijvoorbeeld 'Groep 5A' of ‘De kevers'. 

"JAARGROEP" 0 t/m 9 (1 positie) 

"DOCENT" Indien hier J staat vermeld, wordt de rol van de docent 
aangemaakt. Zie de handleiding ‘Docenten inschrijven’. 

 
Aanpassen kolom GEB_DAT 
Het importbestand voor leerlinggegevens (Excel-document) bevat een kolom voor geboortedata met 
de naam 'GEB_DAT'. Het vereiste format van de datum-omschrijving komt niet standaard voor in 
Excel. U dient daarom dit format eenmalig toe te voegen.  

 Open het importbestand in Excel. 
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 Klik met de rechtermuisknop op het blokje boven de kolom (L in het voorbeeld) om de hele kolom 
te selecteren en het uitrolmenu op te roepen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klik op 'Celeigenschappen'. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het scherm 'Cel eigenschappen' opent: 
 

 
 

 Klik op 'Aangepast'.  

 Vervang 'Standaard' door 'dd-mm-jjjj' en klik op 'OK'. 
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 Kies in het uitrolmenu voor 'CSV (gescheiden door lijstscheidingsteken)' en sla het bestand 

op. 
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Aanpassen kolom GROEP (Indien nodig) 
Gegevens van combinatiegroepen in de kolom GROEP worden soms door Excel gewijzigd, het 
resultaat is een datum. Deze gegevens worden ook geïmporteerd. 

Het is mogelijk de Cel eigenschappen van de kolom te veranderen in Tekst zodat de juiste gegevens 
geïmporteerd worden.  
 

      
 
De datum in de kolom GROEP zal nu direct worden aangepast en worden omgezet in een niet 
herkenbare code. Deze zal handmatig moeten worden aangepast. Houdt daarom het originele 
document in kopie bij de hand. 
 
Leerlingengegevens importeren 

 Start de cliënt van de beheervestiging van de Bibliotheek.  

 Ga naar 'Klanten' > 'Importeren gegevens' > 'Import klant bestanden'.  
 
Het scherm 'Kies een school/vestiging' opent:  
 

 
 

 Kies de school of vestiging waarvoor de import bedoeld is.  
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Vervolgens opent het scherm 'Importeren klant gegevens': 
 

 

 Klik op 'Invoerbestand' om het importbestand (CSV) te selecteren.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zodra het invoerbestand is geselecteerd, worden de keuzemogelijkheden onder in de taak balk actief:  
 
Belangrijk: voer eerst een test uit! Tijdens de test wordt gecontroleerd of het CSV-bestand geschikt is. 
Van deze test kan een printverslag worden aangemaakt waarmee de import gecontroleerd kan worden 
en eventueel het CSV-bestand aangepast kan worden.  
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Als de melding aangeeft dat niet alle regels zijn verwerkt, kunt u het volgende doen: 
 

 Controleer het printverslag, hierin staat de reden voor het niet verwerken van de regels, 
bijvoorbeeld ‘Combinatie leerling-nummer en geboortedatum kloppen niet’. 

 Controleer het importbestand op lege regels en kolommen. Deze kunnen mogelijk onzichtbare 
gegevens bevatten. Verwijder deze lege regels en kolommen. 

 Test het importbestand opnieuw. Als het aantal niet-verwerkte regels op 0 staat, kunt u het 
bestand importeren. 
 

Bevat het importbestand geen lege velden (meer) en geeft de melding toch niet-verwerkte regels aan, 
neem dan contact op met ProBiblio, via servicedesk@probiblio.nl of tel. 023 55 46 200. 
 

 Klik op 'Verwerk' om de definitieve import te starten. 
 
Tijdens de import wordt gecontroleerd of de leerlingen al lid zijn van de Bibliotheek. Hierbij wordt de 
keuze gegeven voor ‘Overschrijf’ of ‘Nieuw toevoegen’. Dit ontdubbelen is alleen de eerste keer 
bewerkelijk. Bij deze controle worden de leerlingengegevens getoond met pasnummer (en/of het 
nummer van een vorige importeeractie). Leerlingen die op basis van een eerdere importeeractie 
opgenomen zijn, worden automatisch overschreven. 

 

 Kies 'Overschrijf' om het al aanwezige abonnement aan te passen en te wijzigen in het 
afgesproken abonnement. Dit is de meest voorkomende optie. 

 

 Kies 'Nieuw Toevoegen' om het al aanwezige abonnement niet te wijzigen. Er wordt dan een 
nieuw abonnement aangemaakt. Leerlingen die al lid waren van de Bibliotheek, worden 
nogmaals ingeschreven met een nieuw actornummer.  

 
Als de import klaar is, worden onderstaande gegevens getoond: 
 

 
 
Na het importeren, kunt u de leerlingen van vorig jaar die niet meer op school zitten, uitschrijven. Zie 
hiervoor de handleiding ‘Leerlingen uitschrijven’. 
 
Informatie leerling-nummer 
Het leerlingennummer moet voor alle leerlingen ieder jaar gelijk blijven. Het is noodzakelijk dit vóór de 
definitieve import te controleren en eventuele wijzigingen van het leerling nummer te corrigeren. 
 
Tijdens de import worden aan de hand van de leerlingnummers de gegevens van leerlingen 
bijgewerkt. Als in het importbestand een bestaand leerlingnummer is toegekend aan een andere 
leerling, worden alle gegevens die aan dat leerlingnummer gekoppeld zijn overschreven met de 
gegevens uit het importbestand. 
 
Voorbeeld: 
Leerlingnummer 123: J. Jansen, 01-12-2008, M, Schoolplein 1, 1212 AB, Amsterdam. 
In het importbestand staan de volgende gegevens: 
Leerlingnummer 123: M. de Jong, 02-03-2010, V, Boekstraat 33, 1212 ZZ, Amsterdam. 
 
Na de import zijn alle gegevens bijgewerkt en zijn de gegevens van J. Jansen verdwenen. 
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