
Voorwaarden voor mediatheekWise
Een school dient ieder jaar een bijgewerkt 
leerlingenbestand aan te leveren vanuit de administratie 
van de onderwijsinstelling. Dit bestand wordt door de 
bibliotheek geïmporteerd waarna alle leerlingen lid 
zijn van hun mediatheek en desgewenst ook van een 
bibliotheek. 

Meer info
Bekijk de mediatheekWise-demo. Gebruiksnaam en 
wachtwoord zijn hetzelfde: bart011 of milou1001

Wilt u meer weten over mediatheekWise of wilt u 
een demonstratie? Neem contact op met uw lokale 
bibliotheek.

Bibliotheek xxxx
Contactpersoon xxxx
Adresgegevens Telefoon Email
Telefoon
Email
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Wat is mediatheekWise?
MediatheekWise is een compleet 
catalogus- en uitleensysteem voor het 
beheren en toegankelijk maken van de 
eigen schoolmediatheek. Het heeft een 
directe verbinding met de catalogus van 
de (openbare) bibliotheek. Het brengt 
leerlingen in contact met boeiende 
eigentijdse literatuur voor jongeren, en biedt 
betrouwbare informatie.
MediatheekWise is bedoeld voor 
schoolmediatheken in het VO en is 
onderdeel van de service van een bibliotheek. 
Hierbij kan de bibliotheek het beheer - 
en desgewenst de organisatie van een 
schoolmediatheek - (deels) op zich nemen. 

Het enige wat een school nodig heeft om 
mediatheekWise te kunnen gebruiken 
is een computer met internet en lokale 
schrijfrechten. Een school hoeft zelf niets te 
installeren of aan systeembeheer te doen, 
alles verloopt via de server van de bibliotheek
MediatheekWise past uitstekend binnen 
het concept van de Bibliotheek op school 
– voortgezet onderwijs, maar is ook los 
daarvan te gebruiken.

Uitleen en beheer
Voor de uitleen en het beheer is er 
baliesoftware, waarmee uitgeleend 
kan worden.  Hierbij is als extra optie 
zelfbediening mogelijk

Daarnaast kunnen scholen ook o.a. zelf heel 
eenvoudig door het scannen van het ISBN 
nummer nieuwe titels koppelen en rug-
etiketten en barcodes (exemplaren en leners) 
printen. 

Samenwerking school en bibliotheek
MediatheekWise ondersteunt verschillende 
vormen van samenwerking, zoals een 
mediatheek op één school, een mediatheek 
voor meerdere scholen of een bibliotheek- 
mediatheekcombinatie.
Desgewenst – afhankelijk van de afspraken – 
zijn alle leerlingen lid van de bibliotheek en 
kunnen leerlingen vanuit mediatheekWise 
materialen reserveren bij de bibliotheek. 
Bibliotheek en school spreken dan ook af 
waar de gereserveerde materialen worden 
uitgeleend: in de mediatheek of in de 
bibliotheek.

De voordelen van mediatheekWise
• Kwaliteit, professionaliteit 

en continuïteit van de 
schoolmediatheek.

• Alle leerlingen zijn desgewenst lid 
van de bibliotheek. Pasjes zijn te 
koppelen met schoolpasjes. 

• Portal met geavanceerde 
webcatalogus voor zoeken en 
reserveren in de schoolbibliotheek 
en in de lokale bibliotheek, met veel 
actuele leestips.

• Zoeken in betrouwbare digitale 
bronnen

• Thematisch zoeken in thema’s 
gericht op jongeren

• Uitstekende en beproefde uitleen- en 
mediabeheersoftware

• Gebruiksgemak voor scholen door 
ondersteuning bij de inrichting 
van een werkstation, onderhoud en 
updates. Een back-up is niet meer 
nodig.

• In overleg kan het collectiebeheer aan 
de bibliotheek worden uitbesteed.

• Eenvoudig invoeren van nieuwe 
boeken en aanmaken van barcodes 
en rug-etiketten.

• Extra optie: zelfbediening 

Geavanceerde webcatalogus
Met de nieuwe Wisecat+ techniek kan er 
razendsnel 24/7 gezocht worden:
• in fysieke en digitale 

bronnenverzamelingen* van openbare 
bibliotheken in Nederland

• in zowel de eigen schoolmediatheek als de 
lokale bibliotheek als regionale/landelijke 
collecties

• met veel filtermogelijkheden
• in eigen lokale/regionale bronnen 

(optioneel)
• in de eigen Aura webcatalogus 
• Ook is het mogelijk om alle Aura-

titels via conversie te integreren in de 
mediatheekWise-catalogus.

* Digitale bronnen:
• E-books openbare bibliotheken
• NBD Biblion bestanden die zijn 

aangekocht voor bibliotheken: Literom en 
Uittrekselbank

• Muziektitels openbare bibliotheken
• Scholieren.com
• Nemo Kennislink
• Duizenden voor het VO geschikte bronnen 

uit Jeugdbieb.nl (Scholierenbieb)


