schoolWise
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.

Samenwerking: waarom, hoe en wat
Eén van de pijlers van de Bibliotheek op school is dat de school de beschikking krijgt over een
rijke materiële 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 een school tot modellen waarbij de school
geen eigen uitleen heeft maar alles direct vanuit de bibliotheek ontvangt.
Mogelijke samenwerkingsmodellen:
A - School heeft eigen mediatheek.
B - Mediatheek voor meerdere scholen.
C - Combinatie Mediatheek / Bibliotheek.
D - Webshop - evt. additioneel.

Datamodel schoolWise

Binnen schoolWise staat de Wise database van de bibliotheekorganisatie centraal. Het Wisebibliotheeksysteem beschikt over de titels/exemplaren en de klantgegevens. De titelgegevens
worden aangevuld met relevante data t.b.v. het onderwijs, zie hieronder.
Vanuit de wise4all-server worden zowel de verrijkte titelgegevens als nieuws en digitale
bronnen van Jeugdbieb.nl geleverd.
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.

Portal schoolWise
Binnen het concept van schoolWise krijgen scholen de beschikking over een portal voor
leerlingen/docenten. Deze portal staat in verbinding met het bibliotheeksysteem (Wise) van de
bibliotheek.
Op de startpagina wordt Jeugdbieb-nieuws getoond in diverse widgets, met facultatief de
Nieuwsbegrip-widget. Bovenin de startpagina worden twee thematische titellijsten getoond. De
inhoud hiervan volgt het de landelijke lees-activiteiten en wordt op centraal niveau gevuld. Een
eigen invulling is ook mogelijk.
Met de Zoekmachine kan geïntegreerd worden gezocht in de schoolmediatheek, de
bibliotheek (welke dat is/zijn, kan per school worden ingesteld) en digitale bronnen voor de
jeugd. De zoekresultaten worden gesorteerd in tabbladen aangeboden, eerst 'Op school' dan
'In de bibliotheek' daarna 'Websites' en 'Filmpjes'.
Er kan worden gereserveerd (of in het geval van een webshop: besteld) en verlengd.
Leerlingen kunnen een persoonlijke Leeslog vullen, een verlanglijst bijhouden en
profielinformatie over zichzelf invullen. Ook is er de mogelijkheid om leestips onderling uit te
wisselen.

Behalve via de Zoekmachine kan er ook al snuffelend worden gezocht, d.w.z. zomaar wat
rondsnuffelen en iets moois vinden zonder dat je een zoekterm hoeft in te typen. Er kan
worden 'gesnuffeld' op thema of per kast.

Docentmenu
Voor de docenten is er in de portal een hele reeks
extra mogelijkheden. Zij kunnen allerlei rapportages
opvragen (bijv. een Nu geleend lijst) en zien wat
leerlingen in hun Leeslog hebben gezet. Daarnaast
zijn er functies voor het aanmaken van
wachtwoorden voor individuele leerlingen die hun
wachtwoord zijn vergeten, en voor het genereren
van wachtwoorden voor alle leerlingen in een groep
(klas) die nog geen wachtwoord hadden.

Webshop
Voor bibliotheken die hun scholen willen bedienen
met een bestel- en bezorgservice (voorheen
Boek1Boek genaamd) is er de mogelijkheid om de
titels aan te bieden via de Webshop-button.
Per school per groep is in te stellen of de leerlingen
gebruik mogen maken van een webshop.
Tevens is het mogelijk om via de Webshop
wisselcollecties door het systeem te laten samenstellen en uit te leveren op basis van vooraf
ingestelde profielen per klas/groep.

Verrijkte titelgegevens
De Wise-titeldatabase van de bibliotheek wordt via een update-procedure verrijkt met extra
gegevens t.b.v. het onderwijs: kindvriendelijke annotatie, trefwoorden, leeftijd van t/m,
leesbelevingsniveau. Deze gegevens zijn uitsluitend te zien in de schoolWise-portal voor
leerlingen en docenten.

Digitale bronnen
Met de Zoekmachine van schoolWise wordt tegelijkertijd gezocht in de mediatheek, de
bibliotheek en in de enorme verzameling digitale bronnen van Jeugdbieb: betrouwbare
websites, allerlei filmpjes van o.m. Beeldbank Schooltv en Het Klokhuis, relevante apps.

Baliesoftware (wise-client)
Voor het beheer van de schoolmediatheek kunnen scholen gebruik maken van baliesoftware,
vergelijkbaar met de software van de bibliotheek. Hiermee wordt de schoolmediatheek
beheerd: uitlenen, innemen en reserveren; exemplaren van wissel- of routecollecties van de
bibliotheek inchecken; nieuwe exemplaren koppelen en afschrijven; etiketten en barcodes;
scanlijsten; inloglijsten; rapportages en statistieken. Desgewenst kunnen leerlingen zelf
uitlenen (zie hieronder) of kan de uitleen door hulpouders/vrijwilligers worden gedaan.

Zelfbediening voor leerlingen
Een extra mogelijkheid (d.w.z. niet inbegrepen, aparte licentie) is om de zelfbediening voor
schoolWise te gebruiken; deze is draait op de Wise-client (baliesoftware) en gebruikt teksten
gericht op kinderen. De Wise zelfbediening kan overweg met alle gangbare hardware:
toetsenbord, handscanner, RFID, touchscreen.
N.B. De Wise zelfbediening staat los van Sip2 uitleenautomaten, die van een externe
leverancier betrokken worden.

Automatisch alle leerlingen inschrijven
Essentieel voor schoolWise is dat de school ieder jaar een bijgewerkt leerlingenbestand
aanlevert vanuit de administratie van de onderwijsinstelling. Dit kan via een beveiligde uploadoptie in het Docentmenu. Het leerlingbestand wordt door de bibliotheek geïmporteerd waarna
alle leerlingen lid zijn van hun schoolmediatheek en desgewenst ook van een openbare
bibliotheek. Bibliotheken maken daarbij zelf de keuze welk abonnement voor dit type lener
wordt ingesteld.
Binnen dit proces wordt ontdubbeld, een leerling zit in principe slechts één keer als 'poppetje'
in het systeem. Tevens wordt voor nieuwe leerlingen die nog niet in het systeem zaten een
gebruikersnaam aangemaakt.
In schoolWise is precies bekend op welke school, in welk leerjaar en in welke groep een
leerling zit. Deze gegevens zijn onontbeerlijk voor de Landelijke Monitor.
Leerlingen die niet langer op school zitten worden uitgeschreven voor de schoolmediatheek,
maar hun bibliotheekinschrijving blijft ongemoeid.

Meer informatie
•

Bekijk het demosysteem bij HKA:
https://schoolwise-demo.wise-nl.oclc.org
Test-inloggegevens leerling: gebruikersnaam cora789 wachtwoord cora789
Test-inloggegevens docent: gebruikersnaam docent01, wachtwoord Docent01!
Voor meer inloggegevens, zie productbeschrijving op de website van HKA:
https://www.bicat.com/producten/schoolwise

•

Bekijk het nieuws, de kalender en de digi-bronnen in Jeugdbieb:
http://www.jeugdbieb.nl/

•

Voor bibliotheken met een Wise-systeem, zie handleiding Starten_met_schoolWise,
vooral hfst.1
Informatie van Bibliotheek.nl, zie https://www.debibliotheekopschool.nl/

•

Contactpersonen bij HKA |OCLC
Yoop Butter
yoop.butter@oclc.org
Hennie Borstlap
hennie.borstlap@oclc.org

