schoolWise – 100% voor de Bibliotheek op school

Veel tools om samen te werken met scholen
SchoolWise is gebouwd door HKA, in opdracht van de Koninklijke Bibliotheek (destijds
Bibliotheek.nl) vanuit de aanpak 'de Bibliotheek op School'. SchoolWise is een module binnen
het Wise-systeen van een bibliotheek.

Zowel inhoudelijk als technisch sluit schoolWise helemaal aan bij de Bibliotheek op school, met
veel verschillende samenwerkingsmodellen waaronder een webshop (voorheen Boek1Boek),
leesbevorderingstools, integrale ontsluiting van fysieke en digitale bronnen, extra titelgegevens
voor het onderwijs, en anticiperend op de vragen van de Landelijke Monitor voor
leesbevordering. Daarnaast werkt schoolWise samen met Nieuwsbegrip en met Willem Wever.

Samenwerking: waarom, hoe en wat
Eén van de pijlers van de Bibliotheek op school is dat de school de beschikking krijgt over een
rijke leesomgeving. De bibliotheek zelf kan hierin het voortouw nemen.
De wijze van samenwerking hangt af van de mogelijkheden van de bibliotheek en de behoeften
van de onderwijsinstellingen.
Er zijn verschillende samenwerkingsmodellen mogelijk die allemaal worden ondersteund door
schoolWise. Dit varieert van een mediatheek op één school tot een brede schoolbibliotheekcombinatie tot een model waarbij de school geen eigen uitleen heeft maar de
leerlingen bestellingen ontvangen van een webshop. De belangrijkste samenwerkingsmodellen:
ABCD-

School heeft eigen mediatheek.
Mediatheek voor meerdere scholen.
Combinatie Mediatheek / Bibliotheek.
Webshop - evt. additioneel.

schoolWise maakt deel uit van Wise
Binnen schoolWise staat de Wise database van de bibliotheekorganisatie centraal. Dit
bibliotheeksysteem beschikt over de titels/exemplaren en de klantgegevens.
Binnen het concept van schoolWise krijgen scholen de beschikking over een eigen mediatheekportal voor leerlingen/docenten. Deze portal staat in verbinding met het Wise-systeem van de
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bibliotheek.
Voor de uitleen en het beheer maken scholen gebruik van een variant op de baliesoftware
van bibliotheken. Behalve uitlenen kunnen scholen ook o.a. zelf exemplaren koppelen, rugetiketten en barcodes (exemplaren en leners) printen.
Als extra optie is er zelfbediening mogelijk, zie afb.

De database van de basisbibliotheek wordt mede gevoed door de landelijke Wise4all server
van HKA. De Wise4all server levert verrijkte titelgegevens voor het basisonderwijs. Ook levert
Wise4all de nieuwsberichten, filmpjes en overige digi-bronnen van Jeugdbieb.nl.
De gebruikscijfers van leerlingen ten behoeve van de Landelijke monitor worden automatisch
meegeleverd met de datadump van het Landelijke Datawarehouse, maar schoolWise levert zelf
ook prima statistieken over hoeveel de leerlingen hebben geleend.

Automatisch alle leerlingen inschrijven
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. Bibliotheken maken daarbij zelf de keuze
welk abonnement voor dit type lener wordt ingesteld en bij welke vestiging. Tijdens het
importproces wordt ontdubbeld; een leerling zit in principe slechts één keer als 'poppetje' in
het systeem.
Leerlingen die niet langer op school zitten worden uitgeschreven voor de mediatheek, maar
hierbij blijft hun bibliotheekinschrijving ongemoeid.

Demo portal
Bekijk de schoolWise-demo bij HKA
http://schoolwise-demo.bicat.com/cgi-bin/bx.pl?vestnr=8703;var=dbos

Meer informatie
HKA Huijsmans en Kuijpers automatisering
contactpersonen Yoop Butter en Hennie Borstlap
yoop@bicat.com en hennie@bicat.com
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