
 

SchoolWise - Leerlingimport 

voor bibliotheken 
en scholen 

 
Inloggen in de leerlingenportal  
 
Om in te loggen in de leerlingenportal zijn een gebruikersnaam en een wachtwoord nodig. Het 
gebruik van een gebruikersnaam en een wachtwoord is veiliger en noodzakelijk voor de privacy van 
leerlingen en hun ouders.  
 
Tijdens het importeren van de leerlinggegevens wordt er door schoolWise een gebruikersnaam en 
tijdelijke pincode aangemaakt voor alle leerlingen, tenzij zij al in het systeem zaten (d.w.z. al lid waren 
van de bibliotheek) en zelf al een eigen gebruikersnaam hadden ingesteld. 
 
Gebruikersnaam  
Leerlingen krijgen automatisch een gebruikersnaam toegewezen via schoolWise. De gebruikersnaam 
bestaat uit de eerste zes letters van de roepnaam, gevolgd door de verjaardagsdatum (dd-mm). 
De openbare bibliotheek kan voor iedere leerling een brief maken waarin de gebruikersnaam wordt 
vermeld.  
 
Pincode 
Leerlingen die nog geen wachtwoord hebben, loggen in met een speciale 'pincode'. Deze pincode 
heeft vier cijfers en is als volgt opgebouwd: de eerste twee cijfers zijn de geboortedag, de laatste twee 
cijfers zijn de laatste twee cijfers van het geboortejaar. 
 
Voorbeeld:  
Paul is geboren op 01-12-2005. Zijn pincode is 0105.  
 
 
Wachtwoord  
Leerlingen vanaf 8 jaar MOETEN bij de eerste keer inloggen een wachtwoord instellen. Alleen 
wanneer een school met algemene groepswachtwoorden werkt geldt deze verplichting niet. 
 
Wachtwoorden zijn hoofdlettergevoelig. Als hiermee bij aanmelden een fout wordt gemaakt, verschijnt 
deze melding: “Je hebt het niet goed geschreven. De hoofdletters en kleine letters moeten precies 
kloppen.” 
 
Het is niet mogelijk om lijsten met wachtwoorden van leerlingen te printen. Het is ook niet meer 
mogelijk een wachtwoord op te zoeken.  
 
Vanaf versie 6.3.5 (juli 2017) zijn de wachtwoorden voor schoolWise onafhankelijk van het 
wachtwoord voor de bibliotheek.  
 
Vergeten wachtwoorden  
Uiteraard vergeten leerlingen soms een wachtwoord en kunnen dan niet meer inloggen. Hier kunt u 
het volgende aan doen:  

• De leerkracht kan in de schoolWise portal een nieuw wachtwoord genereren. Zie de 
handleiding ‘Leerling wachtwoord wijzigen in de portal’.   

• De leerling kan nu opnieuw inloggen in de leerlingenportal en eventueel een zelfbedacht 
wachtwoord aanmaken. 

 
 


